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Предговор 

Аутоматизација процеса картографске генерализације представља изазов бројним 

картографима последњих неколико деценија. Надам се да ћу овим својим истраживањем и 

његовим објављивањем у 2016. години, која је проглашена за међународну годину карте, дати 

допринос њеном развоју. 

Огромну захвалност и поштовање дугујем свом професору картографије др Ивану Фи

липовићу, који је, као неко ко се бави картографском генерализацијом, на којој је и доктори

рао, пренео прва знања о потреби и проблему картографске генерализације, а касније и ука

зао част да будем његов асистент на предметима Картографија и Тематско картирање и са 

његовим сугестијама унапређујем своје знање. Част ми је и задовољство што се он сада налази 

и у улози члана комисије за одбрану ове докторске дисертације. 

Посебну захвалност изражавам преминулом, драгом професору др Саши Кицошеву, 

који ми је предавао ГИС, био ментор на изради дипломског рада и са којим сам имао среће 

да сарађујем и будем њеrов асистент на том предмету. 

Занимање за картографску генерализацију интензивирано је мојим одласком на 

стручну праксу у Холандију, на институт ITC, на коме сам се управо њом и бавио. Захвалио 

бих се колегама са овог института, на њиховом пријему и подршци у раду, а пре свега онима 

са којима сам блиско сарађивао на овој проблематици - др Јантин Стотер и Еди Попа. 

Веома значајно искуство за мене била је и једномесечна пракса на Универзитету Лунд 

у Шведској. Захвалност дугујем др Ларсу Харију, који је докторирао на теми везаној за карто

графску генерализацију и који се њоме бави и са којим сам имао одличну сарадњу. 

На мастер студијама на Географском факултету у Београду, на модулу "Географска 

картографија" наставио сам да се усавршавам у овој области и упознао дивне професоре и 

људе од којих сам имао шта да научим. Збоr тоrа се захваљујем проф. др Драгици Живковић 

и проф. др Ивану Несторову. 

Специјалну захвалност дугујем ментору ове дисертације проф. др Браниславу Ђур

ђеву, који је имао стрпљења и разумевања за мој рад. Хвала му на подршци и на указаном 

поверењу. 

Посебно се захваљујем осталим члановима комисије за одбрану доктората: др Угљеши 
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Станкову и др Владимиру Марковићу, са Департмана за географију, туризам и хотелијерство, 

ПМФ-а, Универзитета у Новом Саду и др Мишку Милановићу са Географског факултета 

Универзитета у Београду, који су ме усмеравали својим примедбама и сугестијама и на тај 

начин утицали да ова дисертација изгледа овако како изгледа. 

Велику захвалност дугујем др Снежани и др Ранку Драговићу на вери у мене, успеш

ној научној сарадњи и подршци мом професионалном усавршавању. 

Такође желим да се да се захвалим свим својим колегиницама, колегама и студентима 

са Департмана за географију, ПМФ-а, Универзитета у Нишу, на коме радим. Посебно су били 

конструктивни разговори са колегом др Мрђаном Ђокићем и Миодрагом Ђорђевићем, који 

су својим питањима и предлозима имали великог утицаја на овај рад. 

Срдачно се захваљујем људима који су ми помогли у изради програма и скритпи без 

којих ова докторска дисертација не би била на нивоу на којем је сада: Игору Рикановићу, Ми

лошу Богдановићу, Марији Милојковић, Милени Фртунић и Елизабети Маркуш Митрино

вић. 

Захваљујем се родбини и пријатељима који су ми све време израде дисертације пру

жали подршку и показивали своје интересовање за проблематику коју она обрађује и сваки 

помак који би долазио решавањем неког од проблема. 

Својим родитељима дугујем много више од захвалности за сигурност и подршку коју 

су ми пружили на овом путу. 

Милан Ђорђевић 

Нови Сад, 04.04.2016 
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1. Увод 

Термин катеrоријске карте се не среће у нашој литератури. Иако се у страној литера

тури за ову врсту карата користе и друrи називи, ово је најчешће коришћен назив. Са друrе 

стране, под овим називом неки од аутора убрајају и појаве које се представљају не само поли

rонима, неrо и линијама, али само оне које поседују хијерархијску структуру - нпр. путеви 

различитоr реда. Укључивање и линијских објеката је ређи случај. Најчешће се под називом 

категоријске карте мисли само на тематске карте које се састоје од полигона, који су хијерар

хијски структурирани (Galanda, 2003Ь). 

Додатна одредница "тематска" испред термина "категоријска карта" била би су

вишна, јер не би могле постојати категоријске карте, а да нису тематске. Тематске карте као 

финални производ који се налази у некој књизи, атласу или је самостално штампан, или је 

смештен у диrитално окружење у оквиру Интернет презентације, имале би и додатне садр

жаје и легенду. Те додатне информације служе да кориснику олакшају оријентацију и по

могну у поимању стварности и међусобних односа међу појавама. 

Иако се називају картама, категоријске карте о којима је овде реч, нису финални про

извод. Оне представљају податке који се могу користити за анализу, обраду и приказ на 

карти. Те појаве би на тематској карти имале улогу централног феномена, јер би за разлику 

од осталог садржаја оне биле истакнуте. Овакви подаци саставни су део и топографских и 

општих географских карата, с тим што је код њих визуелни значај садржаја, међу различи

тим географским елементима, уједначен, па ни једна од појава на карти не доминира над 

остатком садржаја. Појаве приказане категоријским картама играју улогу основе или подлоге 

преко које је нанет остали садржај или остали слојеви података (layer), као што је то случај код 

географских информативних система (ГИС). 

Категоријске карте могу бити и у растерском и у векторском формату. Подаци који су 

у овом раду коришћени су векторски. Разлог томе је већа доступност векторских података и 

већи број алата који се могу користити у сврху генерализације. Растерске категоријске карте 

се лако могу конвертовати у векторске и прилагодити овде описаним методама. Они пред

стављају универзални приступ једној категоријској карти, без обзира што су подаци са којима 

се радило били подаци из Corine карте земљишног покривача. Примењене су универзалне 

методе и дата упутства за картографску генерализацију категоријских карата који би могли 
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бити употребљени код сваке карте овог типа. 

За наслов докторске дисертације није узет шири појам "генерализација геопростор

них података", који би у предмет истраживања укључио и објектну и моделску генерализа

цију или по другој подели концептуалну генерализацију (њима су се бавили Molenaar, 1996 

и Smaalen, 2003), већ термин "картографска генерализација". Примена ГИС-а код објектне и 

моделске генерализације категоријских карата је тема обрађивана у читавом низу радова. 

Окружење у коме се данас ове генерализације врше је управо ГИС софтвер. Број корисника 

који се бави објектном и моделском генерализацијом, тј. прикупљањем и организовањем ге

опросторних података, неупоредиво је већи од броја оних који се баве картографском. Функ

ције везане за ова два типа генерализације имају и много већу подршку у ГИС софтверима, 

јер је њихов број корисника знатно већи и у константном порасту у поређењу са бројем оних 

који се баве израдом карата као готовог производа. Картографска генерализација је ексклу

зивно везана за картографе или оне који израђују географске карте. 

Једино се код картографске генерализације врши померање и измештање објеката и 

појава. Ови оператори имају велики значај у картографској генерализацији, али у случају ка

тегоријских карата, у ГИС програмима не постоје једноставна решења за њих. Главни мотив 

ове дисертације је тај да се истраже могућности извршавања свих оператора и на аутомати

зован начин изврши картографска генерализација за жељени размер, било које категоријске 

карте. 

Један од главних разлога за избор ове теме је непостојање решења која би омогућила и 

моделску и картографску генерализацију категоријских карата на аутоматизован начин. 

Нојн и Штајнигер потенцирају потребу за решавањем овог проблема "релативно мало је до 

сада урађено на аутоматској картографској генерализацији карата овог типа" (Neun, 

Steiniger, 2005). 

У зависности од тога чиме се у истраживању бави или на које податке обраћа посебну 

пажњу, творац карте би при ручној изради карте, поједине феномене на њој посебно истакао. 

Степен упрошћавања осталих података, и за дати циљ мање релевантних података, био би 

већи. У традиционалној картографији, на основу постојеће карте у крупнијем размеру, изра

ђивала би се карта ситнијег размера. Ако се намена карте не мења, може се говорити само о 

извршењу картографске генерализације. Уколико је намена карте другачија, потребно је кре

ирати модел, тј. прво извршити избор података који ће се приказати и његову класификацију 

прилаrодити новој намени. Овај процес сличан је данашњој моделској генерализацији. 

- 6 -



У овој дисертацији се подаци категоријских карата неће прилагођавати новој намени. 

Неће бити потребе за стварањем новог модела и вршењем моделске генерализације која није 

предмет дисертације. Због тога што нема промене намене, ни на које податке се неће обра

ћати посебна пажња, нити одлучивати шта је од података више важно, а шта мање. Циљ ће 

бити да се у што већој мери очувају односи са оригиналне категоријске карте. Ова дисерта

ција се односи на израду карата која се врши на основу постојећих модела. Због тога у наслову 

стоји "картографска генерализација категоријских карата", а не категоријских модела, јер 

код категоријских модела картографска генерализација се не би ни вршила. 

Предмет ове дисертације није утврђивање тачности података или њихова провера са 

реалним стањем у природи. Приступ се заснива на претпоставци да су подаци у потпуности 

исправни и да су правилно подељени у одговарајуће категорије. Циљ је у што већој мери са

чувати сличност са моделом на основу кога се врши картографска генерализација. 
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2. Категоријске карте 

2.1. Географска карта и картографија 

Током времена постојале су бројне теорије о томе шта је картографија и шта је намена 

карте, па се и поглед на картографску генерализацију мењао. На картографију се гледало као 

на уметност, технику, науку, или се она дефинисала као комбинација неких од њих. Разлог 

због чега је то тако лежи у деликатности утврђивања метода и предмета проучавања карто

графије. У речнику који је 1973. године издала Међународна картографска асоцијација (ICA -

International Cartographic Assodation), картографија се дефинише као "уметност, наука и 

технологија израде карата, у:кључујући и сва истраживања у виду научних радова или 

уметничких дела. У овом контексту, картама се могу сматрати све врсте карата, планова, 

графикона и профила, тродименэионалних модела и глобуса којима се приказује Земља 

или било које небеско тело, у било ком размеру" (ICA Commission, 1973, према цитату 

Morrison, 2011). 

Поглед на карту само као на уметност је лоша јер одбацује научни приступ и научне 

методе. То не значи да естетика није пожељна или битна, него да није циљ, иако су чак како 

Косгров пише пмодерни уметници одбацили естетику као одлику свог рада, идентификујући 

уметност као маштовиту, креативну, провокативну и истраживачку вештину, са свим особи

нама које уметност дели са науком" (Cosgrove, 2011). Непоштовање утврђених правила ком

позиције не значи да дело није уметничко. Исто тако само поштовање правила композиције 

не -чини нешто уметношћу. У картографији, композиција је више везана за тематске карте 

него за топографске, јер у центру пажње треба да буде тематика коју карта приказује. Како је 

код општих географских и топографских карата углавном све приказано са подједнаком важ

ношћу, композиција није од толиког зна-чаја. 

Картографија је само прихватила поједина искуства из уметности и ослања се на њих. 

Ликовно-графи-чки елементи и принципи су присутни и у уметности и картографији. Дент 

(Dent, 1999) о односу уметности и картографије говори као о логи-чној и традиционалној вези 

између географских објеката и појава које се приказују тачком, линијом, површином или 

запремином и одговарајућим типовима симбола који ће се за њихов приказ употребити. 

- 8 -



У комуникационој теорији на карту је гледано као на средство које језиком картогра

фије казује причу о географији у њеном најширем значењу и дозвољава географији да 

поставља питања о простору и елементима које представља. Тај језик никоме није матерњи 

језик, него је стран и да би га појединац разумео, мора да га преведе на вербални језик, који 

му је ближи. На комуникациону теорију се може надовезати и поглед на картографску гене

рализацију, па и на само картирање као на препричавање или ппревођење" стварности у ви

зуелни језик картографије. Различити преводиоци могу један исти текст различито преве

сти, а да се као резултат добије исправан превод. Исти случај је и са картографском генерали

зацијом, која је субјективна активност, тако да више аутора може квалитетно извршити ге

нерализацију, а резултати ће најчешће бити различити. 

Корисник карте је прималац информација које му пружа карта и он уз њену помоћ 

обогаћује своја сазнања. Оне му говоре о томе на који начин функционише свет, шта је у вези 

са чим и на који начин једно утиче на друго. Чак и картограф, иако творац карте, након њеног 

стварања може да прошири своја сазнања, само сада у улози примаоца информација. Сврха 

карте је да кориснику на најефикаснији начин пренесе прецизну информацију о појавама, 

процесима и догађајима, као и њиховим међусобним односима. То треба урадити на начин 

који ће кориснику бити разумљив. Таква карта ће бити способна да објасни геопросторне од

носе тих појава, процеса и догађаја. Оно што карта експлицитно не каже, може се прочитати 

пизмеђу редова". У разговору, невербална комуникација, мимиком, покретом, гестом или 

променом тона може допунити говор и пружити додатну информацију или открити право 

значење вербалне комуникације, чије значење може бити супротно изреченом. Без тог не

вербалног аспекта много тога не би било јасно, а отуда и употреба емотикона у писаној кому

никацији. Код карте би, уколико је упоређујемо са разговором двеју особа, невербална кому

никација или "читање између редова" могла да се тиче међусобних односа и веза између ге

ографских објеката и појава, тј. чињеница приказаних на карти. 

Као што се при говору посебном интонацијом сигнализира значај, у том тренутку 

изговорених речи, тако се и главни субјект, а код карте је то одређени елемент садржаја или 

нека одређена појава коју хоћемо да нагласимо, поставља у центар тако што се прави кон

траст између њега и осталог садржаја. На тај начин он ће бити прво што ће корисник приме

тити. Поглед ће бити усмерен ка најбитнијим информацијама тј. теми, док небитне инфор

мације неће у првом тренутку упасти у очи. Пажњу ће привући поента карте, и корисник ће 
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прво до ње доћи. И ово представља вид картографске генерализације и чешћи је код темат

ских него код општих географских карата. 

Многи заступници комуникационе парадигме потенцирају да се комуникација успо

ставља на релацији картограф - корисник, не узимајући у обзир карту као субјект. Мекехрен, 

као противник комуникационе теорије у картографији, каже да је "циљ карте да стимулише 

хипотезе пре него да преноси поруку" (MacEachren, 2011), гледајући на комуникацију као на 

комуникацију између два домена - картографа као иницијатора и корисника карте као при

маоца. Информација која се са карте добија не сме да буде лична порука картографа, него што 

је могуће објективнији извештај. Карта не би требало да буде средство за слање порука. Ко

рисник и карта су ти који треба да остваре дијалог. На њу треба гледати као на сведока или 

извештача, а од квалитета карте зависи да ли је он објективан или субјективан. Као и код све

дочења, искази морају бити релевантни, а као што је на суду ограничавајући фактор време, 

тако је простор ограничавајући фактор на карти. 

Карта као саговорник није само медијум за пренос поруке коју упућује картограф. Она 

је способна да сама преноси нове информације, којих њен творац није ни био свестан. Број 

информација које преноси карта, већи је од броја појединачних информација које су у њу 

унете. Квалитетне карте су у стању да причају своју причу, а лоше изведене само причу оног 

ко их је стварао, причу да иза њих стоји лош картограф и причу која може у себи имати бројне 

предрасуде и лажи и бити пристрасна. Због тога је значајно да карте буду објективне, а не да 

карикирају стварност и обмањују корисника. Потребно је да што боље репродукују ствар

ност. То о чему једна карта не прича није прећуткивање, већ занемаривање небитних детаља 

који немају утицаја на причу. Вештачко наметање ставова и преко карата говори о непошто

вању корисника карте. Он сам мора доћи до закључака. 

Било да се на карту гледа као на средство комуникације које кориснику пружа одре

ђене информације или као на алат за визуелизацију, картографска генерализација (али и мо

делска и објектна која јој претходи) су императив. У првом случају, разлог томе је потреба да 

резултат буде информација која је једноставна, читљива и лако разумљива. У другом случају, 

посматрано из визуелизационе перспективе, генерализација је нужна, ако се желе открити 

међусобни односи и везе између појава на карти. 
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2.2. Категоријске карте као део географског садржаја 
топографских, опwтих географских и тематских карата 

Категоријске карте представљају само део тематских и топоrрафских карата, на ко

јима се приказују заједно са осталим геоrрафским елементима карте као што су реке, насеља, 

rранице и комуникације. Никада се на карти не приказују самостално, а једино се у бази ге

опросторних података моrу налазити одвојено од осталих елемената. Ови елементи имају за

датак да дају прецизнији просторни опис, омогуће тачније лоцирање појава, олакшају ори

јентацију на основу њих, било на терену или у односу на друге појаве. Нојн и Штајнигер их 

дефинишу као пкарте које приказују категоријске податке полигоналном расподелом (моза

иком полигона) и односе који су присутни између објеката карте која се састоји од полигона" 

(Neun, Steiniger, 2005). Постоје и аутори који у катеrоријске карте убрајају и линијски тип 

података (Smaalen, 2003), а и подаци приказани у виду тачака могу имати категоријску 

структуру, нпр. различите врсте насеља, изrрађених и хидроrрафских објеката. Генерализа

ција ни једноr другог типа осим полигона није разматрана у овој дисертацији. 

Осим назива категоријске карте, у оптицају су и други називи: карте површинских 

класа narea-class maps" (Mark, Csillag, 1989), карте категоријске покривености "categorical 

coverage" (Chrisman, 1989) и полигоналне карте "polygonal maps" (Bader, WeЉel, 1997). Послед

њих година преовладава употреба назива категоријске карте. 

Границе у природи су ретко кад јасно одређене, па најчешће представљају линију која 

пролази транзиционом зоном између двеју суседних класа. Одређивање граница није увек 

једноставно јер "многи географски феномени, као што је земљиште, поседују нејасне rра

нице, па их је тешко на карти приказати прецизним линијама, јер ни и у стварном свету нису 

јасно дефинисане" (Јоао, 1998). Прецизност којом ће се приказивати rранице појава је рела

тивна и зависиће од саме природе појаве. Исто тако, природа појаве утицаће и на постојаност 

неке границе. Неке од њих подложније су променама и селидбама. На пример, граница којом 

је одређена нека врста биљног покривача, лако се временом може мењати. То код геолошке 

rрађе није случај, па је значај за прецизнијом границом већи. 

Код категоријских карата не може доћи до конфликата између појава, јер се сви по

даци налазе у једном нивоу. Једина rрешка која може бити присутна је тополошка грешка. 

Полигони од којих се ове карте састоје у потпуности испуњавају геоrрафски простор, тако да 

не постоји никакав размак или празан простор између њих, нити је преклапање полигона 
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дозвољено. 

Категоријске карте представљају систем састављен од уређених класа података, који 

су класификовани у односу на њихову намену и у оквиру којих постоји одређена хијерархија. 

Везе између класа које су на истом нивоу унутар једне категорије су снажније од веза са кла

сама ван истог нивоа. 

Различити типови података са собом носе и различиту количину информација. Тачка 

која је нуладимензионална одређена је једино локацијом. Полигони, који су дводимензио

нални, са собом носе информације о облику, величини и позицији. Од намене карте зависиће 

то која ће од ових информација бити очувана, како би приказ био што вернији. Тачке, иако 

носе само једну просторну информацију, склоне су измештању, па је могућа појава грешке и 

у тој јединој просторној информацији којом су оне одређене. Код категоријских карата у при

казу се користе само полигони. Овде је могуће изабрати да ли ће се позиција или нека од ди

мензија "жртвовати" како би појаве биле адекватно приказане, а деформације биле сведене 

на минимум. 

2.3. Категоризација података 

Човек схватање света који га окружује заснива на његовој категоризацији, препозна

вању и уочавању сличности и разлика у њему. Категоризација није карактеристична само за 

људски род, него и за друга жива бића. Човеку категоризација помаже да учи. 

Питањем категоризације бавили су се и грчки филозофи, а данас је она предмет ког

нитивне психологије. Два основна правила везана за формирање категорија, како наводи Рош 

су то да је задатак категорија пружање максималне количине информација уз минимум ког

нитивног труда, као и да се свет опажа као скуп структурираних информација, а не произ

вољних и непредвидивих особина (Rosch, 1978). 

У зависности од размере и намене карте, и категоризација ће се разликовати иако 

приказујемо исту територију. Заједничке карактеристике на основу којих су појаве сврстане 

у различите категорије неће бити исте и разликоваће се од случаја до случаја. Једна класа не 

представља универзално хомогено својство, него само хомогено својство у одређеном 

размеру у коме се посматра и за одређену намену. 

Уколико је постојећа категоризација неодговарајућа за конкретни размер, она му се 
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може прилаrодити. Прилаrођавање намени карте је сложеније и захтева постојање што већег 

броја класа на основу којих ће се дефинисати нове. 

Категорије се могу правити на различитим основама, по унапред одређеној норми: 

садржају појаве, облику, боји, намени и сл. Релевантне категорије ће се дефинисати у зави

сности од теме карте. На привредним картама, индустријски засади ће бити обухваћени ка

тегоријом "индустрија". Код општих географских карата или тематских карата на којима се 

представља покривеност шумама или заштита животне средине, они ће бити укључени у ка

тегорију "шуме". На геолошким картама категоризација ће се вршити на основу хроностра

тиграфије тј. старости стена, по могућности примене стене, литостратиграфији или типу 

стена, хемијском саставу, генези и сл. 

Сам избор класа и њихово дефинисање, границе класа и њихов број такође представ

љају вид генерализације. Посматрано из перспективе израде карата, такав вид уопштавања 

одговара објектној и моделској генерализацији које служе за стварање модела света (видети 

поглавље 4.2.). Категоризација није предмет картографске генерализације, па неће бити ни 

предмет ове дисертације, али ће се целокупна картографска генерализација базирати на 

претходно урађеној категоризацији. Да би могла верно да представи свет, картографска ге

нерализација мора да се ослони на модел, на правила која су поштована када су подаци са

купљани и класификовани. 

2.4. Corine карта эемљиwног покривача 

Категоријска карта која је коришћена за извођење картографске генерализације је 

Corine карта земљишног покривача. Размер карте је 1:100 ООО, а минимална јединица ши

рине полигона је 100 m и површине 25 ha. Corine карта земљишног покривача састоји се од 

површина које представљају различите класе појава. Дефинисана номенклатура је хијерар

хијска са 44 класе на трећем, 15 класа на другом и 5 класа на првом нивоу. Према Corine Land 

Cover 2012, у Србији су заступљене 32 класе на трећем нивоу, 13 на другом и 5 на првом (Та

бела 1). 

Могуће је било користити било коју тематску категоријску карту у сврху генерализа

ције, али је ова карта изабрана јер су подаци за њу јавно доступни и постоје за већину европ

ских зе.маља. Од великог значаја је и постојање хијерархијске структуре података. За неке 
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Табеnа 1. Номенклатура Corine карте земљишног покривача са класама детектованим у Србији за CLC 2012. 

Први ниво Други ниво Трећи ниво 

111 непрекидно урбано подручје 
11 градско подручје 

112 неповезано урбано подручје 

121 индустријске и јавне јединице 

12 индустријске, 122 путна и железничка мрежа 
комерцијалне и 

транспортне јединице 123 луке 
1 вештачке 

124 
површине 

аеродроми 

131 рудници и мајдани 
13 рудници, одлагалишта 

132 
отпада и градилишта 

одлагалишта отпада 

133 градилишта 

14 уређена подручја са 141 зелене градске површине 

непољопривредном вег. 142 спортске и рекреационе површ. 

21 обрадиво земљиште 211 земљиште које с:е не наводњава 

221 виногради 

22 трајни засади 

2 пољопривр. 222 воћњаци 

површине 23 пашњаци 231 пашњаци 

24 мешовита пољопривредна 242 групе парцела које се обрађују 

подручја 243 пољоприв. зем. и природна вег. 

311 листопадне шуме 

31 шуме 312 четинарске шуме 

313 мешовите шуме 

321 природни травнати предели 

3 32 грмље и/или травната 322 ледина 
шуме и 

полуприродне вегетација 323 склерофилна вегетација 
површине 

324 прелазно подручје шуме и макије 

331 плаже, дине, пескови 

33 пространства без или с 332 огољене стене 

незнатном вегетацијом 333 подручја са оскудном вегетацијом 

334 подручја захваћена пожаром 

411 копнене мочваре 

4 влажне површ. 41 копнена влажна подручја 
412 тресетиште 

5 водене 511 водотоци 

површине 
51 копнене воде 

512 водене површине 
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друге категоријске карте неопходно би било, у зависности од намене карте, прво утврдити 

такву структуру. Код папирних категоријских карата потребно би било и претходно их ске

нирати и векторизовати. 

Corine је назив програма Европске агенције за животну средину и представља скраће

ницу за "Координацију информација о животној средини" (Coordination ofinform.ation оп the En

vironment). Циљ овог програма је праћење промена земљишног покривача а резултат је база 

геопросторних података. Ови подаци приказани у виду карте показују простирање каракте

ристичних природних и антропогених појава које се налазе на површини Земље. Подаци 

земљишног покривача, који су коришћени у овој докторској дисертацији, односе се на стање 

из 2012. године и представљају најновију доступну верзију података. 

Боје које су коришћене на Corine карти нису ни складне нити прилагођене особама са 

неким од поремећаја у препознавању боја, па оваква палета боја може довести до проблема у 

разликовању појава. Њихов избор није имао за циљ коришћење на штампаној карти као крај

њем производу. Палета боја, дефинисана је у RGB систему, што говори о томе да је њена функ

ција била преглед података на екрану и рад у ГИС софтверу. 

Corine подаци су претрпели моделску генерализацију, али је за њихов приказ у ситни

јем размеру неопходна картографска генерализација. Број класа код Corine је велики и није 

погодан за зидну карту, јер људско око не би са лакоћом могло да направи разлику између 

појединих нијанси и препознавање боје било би отежано. За израду штампане карте зем

љишног покривача требало би приступити смањењу броја класа, а тек након тога радити кар

тографску генерализацију. 

2.5. Хијерархијска структура информација 

Важна карактеристика категоријских карата је постојање хијерархијске структуре 

информација, какав је случај и са Corine картом. У многим наукама као нпр. рачунарским, 

биолошким и географским наукама, систематизација, таксономија и хијерархије представ

љају начин моделовања света. Стивенс и Купе пишу да су хијерархијски организовани по

даци од кључног значаја за човеково тумачење просторних информација (Stevens, Coupe, 

1978). Хијерархијски уређене информације од велике су важности и за моделску и картограф

ску генерализацију. 
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Није познато да ли је при давању назива категоријским картама вођено рачуна о 

постојању разлике између термина категоризације и класификације. Иако се у свакодневном 

говору речи класа и категорија сматрају синонимима, у науци они немају исто значење. 

Категоризација и класификација представљају поступак увођења реда међу појавама 

и стварима и оба процеса су везана за неку од фаза израде категоријске карте. Категоризаци

јом се врши груписање појава из стварности. Ако се категоријска карта израђује на основу 

сателитских снимака, као што је то случај са Corine картом, процес препознавања појава би се 

могао идентификовати са процесом категоризације. Категоризација није систематична и за

виси од контекста и размера карте. Појаве ће се на основу било какве заједничке особине свр

ставати у категорије, али ће једна појава у зависности од поменутих услова моћи да буде члан 

више категорија јер "категорија не искључује чланство у некој другој категорији" (ЈасоЬ, 

2004). У тој етапи могуће је говорити о категоријама. Она се одвија за време објектне генера

лизације (видети поглавље 4.2.). Код моделске и картографске генерализације може бити 

речи само о класификацији, тј. класама. Разлог је тај што, како Џејкоб наводи, класификацију 

карактеришу обично хијерархијске структуре са добро дефинисаним и систематично уређе

ним класама које се не преклапају, међусобно су искључиве и смештене унутар серије супер

класа и поткласа (ЈасоЬ, 2004). Појаве са категоријском картом до корисника долазе у форми 

класа. Он може, а и не мора да буде упознат са начином на који је класификација извршена. 

Ради јаснијег разумевања начина на који су појмови категорија, класа, суперкласа и 

поткласа коришћени у овој дисертацији, њихова међусобна повезаност приказана је дијагра

мом (Прилог 1). Категоријом ће се означавати најопштија класа која је на највишем нивоу. 

Она нема своју суперкласу, а све остале класе су њене поткласе. Поткласе представљају класе 

које произилазе из других класа, а суперкласе су класе из којих потичу остале класе. На нај

нижем, основном нивоу су ускоспецијализоване класе. Сваки виши ниво, тј. свака супер

класа је уопштенија, а категорија представља највишу суперкласу и највиши ниво апстрак

ције. У случају да се каже да појаве припадају истој категорији, то значи да на неком нивоу 

оне имају заједничку суперкласу. 

На приложеном дијаграму, класа 1.1.1 је поткласа класе 1.1. За класу 1.1.1 се каже да са 

класом 1.1.2 има или дели заједничку суперкласу, а то је класа 1.1. Она им је најближа зајед

ничка суперкласа, а наредна виша класа је категорија 1. 
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КАТЕГОРИЈА 1 KATErO 

КЛАСА 1.1 КЛАСА 1.2 

КЛАСА 1.1.1 КЛАСА 1.1.2 

КЛАСА 1.1.1.1 

најопштија 

класа 

ускоспецијализована 
- - - -

класа 

Прилог 1. Хијерархијска структура информација и односи између класа. 

2.6. Демократизација у изради карата 

Електронска или "дигитална транзиција" како Гудчајлд (Goodchild, 1999) назива про

мене настале у изради карата уз помоћ компјутера, као и примена система за глобално пози-

ционирање у прикупљању података и њихова шира доступност, довели су до демократиза

ције у картографији, о чему је писао Морисон (Morrison, 1997). У традиционалној картогра

фији картограф је био тај који је креирао карте и бавио се картографском генерализацијом. Са 

дигиталном револуцијом долази до демократизације у картографији тако да је свакоме омо

гућено да се бави израдом карата. У питању су углавном карте за личну употребу или неку 

специфичну намену. То никако не могу бити топографске карте. За прављење таквих карата 

потребно је одређено знање, које за сада софтвер не може надоместити. 

Промена до које долази демократизацијом у картографији је да корисник карте, како 

то Вуд каже, постаје и корисник картографије (Wood, 2003). Он самостално израђује карту и 

прилагођава је својим потребама, преузимајући улогу њеног творца. Главни недостатак ка

рата израђених од стране оних који нису довољно упознати са картографским правилима је 

недостатак картографске генерализације, што се већ на први поглед може видети. Често је 

неугледна карта резултат неизвршене картографске генерализације. Главни детаљ који ра

зоткрива да ли је карту израдио неко ко не познаје картографију је одсуство картографске 

генерализације. То се прво може уочити на линијама, у зависности од тога да ли су 

- 17 -



упрошћене или не, а онда и по величини минималних полигона. Широко доступни про

грами за израду карата могу да доведу у заблуду оне који их поседују да су им за израду карте 

довољни једино они и да се без икакве научне основе може урадити карта која изгледа као да 

је дело неког професионалца. Са друге стране неоправдан је страх да ће софтвер заменити 

картографе или да ће им свако ко научи да употребљава неки од специјализованих програма 

преузети посао. 

Особе које имају потребу и могућност да раде са геопросторним подацима и на крају 

те резултате представе на карти, нису упознате са свим опцијама картографске генерализа

ције, па чак ни са потребом за њом. Употреба геопросторних података је велика и то све 

чешће од стране људи који не поседују нека знања о ГИС-у или картографији. Они чине зна

"tЈ:ајан проценат корисника и "tЈ:есто се баве проучавањима у научним области.ма које немају 

везе са географском науком, тако да и нема потребе да све то знају. Развојем метода које би и 

њима омогућиле лакши рад, само би се потреба за геопросторним подаци.ма повећала, про

ширило тржиште, а уједно би и потреба за стручњацима порасла, јер би за озбиљније про

јекте било неопходно добро познавање ових наука. Софтвер би требало сам да им укаже на 

различите могућности, прилагоди се кориснику у смислу да ли је он по"tЈ:етн:ик или неко са 

искуством у изради карата. На тај начин коришћење софтвера било би правилно, чак и од 

стране оних без снажне научне основе, како географске, тако и картографске. 

За сада не постоје програми који би оне који нису упознати са проблематиком карто

графске генерализације, водили кроз тај процес и у зависности од њихових потреба предла

гали и вршили поједностављивање садржаја карте. Такви програми би неупућеним корисни

цима могли да скрену пажњу на адекватне начине генерализације и препоруче методе који 

би били подесни за конкретне слу"tЈ:ајеве. Водич, у оквиру програма, корисника би водио ко

рак по корак, уз то објашњавајући сваки од њих као и могућности које они пружају, са саве

тима како и шта користити у зависности од тога шта корисник жели да постигне. Тако би се 

осигурало да неки од корака не буду преско"tЈ:ени, а да комплексни и ширим масама непоз

нати поступци буду лакше савладани. Корисници не би морали да познају картографију да 

би и сами правили карте. Водич би могао дати приказ дела података, који би служио као при

мер на коме би се видело како поједини параметри утичу на картографску генерализацију. 

Подешавања и прилагођавања генерализације, на лак и интуитиван начин, довела би до ства

рања читљивијих и разумљивијих карата и повећања њиховог квалитета. 

Примена компјутера и програма за израду карата и аутоматизација тог процеса нису 
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гарант да ће карта на крају бити квалитетна. Слично као што и развој друштва и технологије 

није континуалан и не карактерише га непресrани напредак, него се састоји од успона и па

дова, такав случај је и са науком и са картама. Нове методе не воде обавезно до бољих резул

тата. 

Прави пример за то су нове топографске карте у размеру 1:20 ООО у издању Републич

ког геодетског завода. Уместо да употреба рачунара олакша, убрза, побољша израду карата, 

рачунари посrају немоћни пред онима који их користе. Нове топографске карте успевају да 

девалвирају све оно што им је деценијама претходило. 

Прва верзија нових топографских карата је одличан пример како моделска генерали

зација није довољна да би се направила карта која ће се касније штампати. Она је прихват

љива само за личну употребу, за анализирање, обраду геопросторних података и требало би 

да представља увод у картографску генерализацију, која је у том случају изостала. 

У првој верзији топографске карте, зграде нису биле приказане топографским зна

цима, већ су биле директно пренете из катасrарског плана (Прилог 2). На плану је лако раз

лучити зграде, а са смањењем размера то постаје проблем и зависи од величине објеката и 

урбанисгичког сгања. Проблем могу створити не само мале него и велике зграде ако је расто

јање између њих мало. При ситнијим размерима, правилно је зграде груписати у блокове 

зграда, а при још ситнијим, на карти се уместо знакова за зграде уводи знак који представља 

изграђено земљиште. 

Тако су се на првој верзији карте нашли и објекти чија је величина толико мала да је 

тешко распознати о ком знаку се ради. Многе од њих лако је помешати са тачком црне боје 

која представља знак за коту, а неки су били и мањи од њега. Све то значајно отежава употребу 

карата. У новијој верзији дошло је до побољшања на том плану, али су зграде и даље често 

смештене исувише близу пута или их пут чак и прекрива. То је прави показатељ потребе за 

њиховим измештањем и картографском генерализацијом. 

И код осгалих топографских знакова постоји проблем са преклапањем. Једноставним 

просторним упитима у ГИС-у, могло се проверити који се од података преклапају и то испра

вити пре него карта оде у штампу. Постојала је могућност ручне генерализације, на начин 

како се то до тада радило који није аутоматизован, али се томе није приступило. Тачно је да 

би то захтевало знатно више времена, али и доста мање у односу на процедуре које су биле 
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потребне за израду топографских карата пре употребе компјутера. Изглед топографских ка

рата је овде само резултат тренутне способности картографа и ограничења које постављају 

програми, а не резултат онога што је потребно и пожељно. 

Припог 2. Две верзије топографске карте у размеру 1:20 ООО у издању Републичког геодетског завода. 

Лево: верзија у којој нису коришћени топографски знаци за зграде. Десно: новија верзија где су уместо 

зграда из катастарског nпана коришћени топографски знаци (извор: rgz.gov.rs и geosrblja.rs). 
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3. ГИС као окружење за рад са географским подацима и 
могу'flности вршења картографске генерализације 

Намена ГИС-а, као и осталих информационих система, јесте рад са великом количи

ном података. У случају ГИС-а, сви подаци су везани за неку локацију у простору. Та одред

ница о локацији даје нову димензију подацима, а најчешћи назив за такве податке су геопро

сторни подаци, геоподаци или географски подаци. Геопросторни подаци су вишенаменски 

и они се ретко кад прикупљају искључиво за израду карата. Рад са подацима обухвата разне 

облике активности: унос, складиштење, обраду, анализу и приказ података. Због широке 

примене тешко је рећи која је њихова примарна намена, али је анализа једна од најзначајни

јих. 

Главно средство за приказ геопросторних података, њихових односа и веза, откривање 

правилности и корелација јесу карте. Предност карте у односу на табеларни приказ података 

је у томе што се на карти брзо може утврдити где се нешто догодило, а не само дали је до тога 

дошло и у ком обиму. Могу се сагледати међусобни односи између картираних појава, утвр

дити фактичко стање и развити нове хипотезе. Тако се коришћењем карте на продуктиван 

начин долази до онога шта нас интересује. 

Визуелизација података у ГИС-у не захтева картографску генерализацију. Током рада 

у конвенционалном ГИС-у, геопросторни подаци су приказани на екрану, а добијени резул

тати не морају нужно бити одштампани у виду карата. Отуда и то непостојање потребе за 

картографском генерализацијом. Предност је дата брзом приказу великог броја података, а 

преклапања објеката која могу сметати и отежавати разумевање података и која би требало 

да буду предмет картографске генерализације решавају се на други начин. То се најчешће 

превазилази уклањањем приказа лејера чији подаци прекривају оне за које смо заинтересо

вани, променом редоследа слојева података, зумирањем или претрагом објеката по жељеним 

параметрима. 

За разлику од простог приказа rеопросторних података на екрану, за израду финалне 

карте нужно је извршити још неколико поступака, као што су: избор картографске пројек

ције, комбиновање различитих скупова података, прилагођавање приказа размеру карте, 

постављање назива на карти тако да не покривају остали садржај, опрезнији избор боја и сим-
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бола због комплексносrи садржаја који се предсrавља, а изнад свега ту је картографска гене

рализација. Било би погрешно тражити да картографска генерализација буде присутна при 

сваком приказу података у ГИС-у. На тај начин би се смањила прецизност која нам је важнија 

приликом рада у ГИС-у. Тек се са завршетком исrраживања јавља потреба за јасним прика

зом појава на карти. 

Иако нису пројектовани да се корисrе са тим циљем, широки спектар алата које ГИС 

поседује пружа могућност вршења картографске генерализације. Ретки су алати који су од 

почетка пројектовани превасходно за рад са картографском генерализацијом. Многе функ

ције које би у томе помогле су запостављене. Са унапређивањем ГИС софтвера јављају се и 

алати који дају могућност извршавања неких од претходно поменутих процеса за израду фи

налне карте. Тим проблемом, а не пуким приказом географских података, бави се неупоре

диво мањи број људи, тако да је тржиште разлог зашто се више развијају и унапређују алати 

који су намењени другим врстама исrраживања. Картографија се налази на маргини индус

трије која се бави геопросторним подацима. Како израда карата није главна намена ГИС-а, а 

и како је број оних који користе ГИС у сврху израде карата релативно мали, не треба очеки

вати да ће се нешто у будућности драстично променити. 

Број ГИС функција је у сталном порасту, као и опције које оне нуде. Прилагођавањем 

проблема, на које се наилази при изради карата, ГИС функцијама, може се значајно скратити 

процес картографске генерализације и она учинити уједначеном. Део посла који би се морао 

ручно обављати је смањен. Коришћењем постојећих могућности које пружа ГИС може се 

унапредити квалитет карата. 
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4. Генерализација географских елемената садржаја карте 

4.1. Увод у генерализацију 

Приказ света је на свим картама упрошћен. То је случај и са најстаријим картама тј. 

цртежима који су прет.ходили картама, старим више миленијума. И код њих је вршен неки 

вид картографске генерализације, само је то рађено несвесно. То је био начин да се прикаже 

свет који је познат. Једини начин да урадимо ефектан приказ географских података је да по

једноставимо свет који посматрамо. Његова комплексност је главни разлог неопходног 

упрошћавања. 

Процес генерализације се лако може поистоветити са израдом карте јер је она при

сутна у свакој фази њеног настанка. Она је неизоставни део читавог процеса, од избора 

информација које ће бити представљене на карти, до њиховог приказа. Генерализација до

води до увођења симбола, измештања појединог садржаја, упрошћавања линија и категорија. 

4.2. Генерализација у дигиталном окружењу 

Неки вид картографске генерализације био је присутан и пре почетка израде правих 

карата, код графичких приказа простора који су рађени инстинктивно и нагонски. Начини 

за решавање проблема везаних за картографску генерализацију почели су се развијати са по

четком научне картографије, а са увођењем компјутера и развојем географских информаци

оних система, наставили су да се усавршавају и сада су присутни и при генерализацији ди

гиталних база података и при изради карата у дигиталном облику. Дигиталне базе података 

сада имају улогу добро уређеног посредника између аеро и сателитских снимака и премера 

земљишта са једне стране и карата са друге стране. Оне су, у односу на стварност, већ дели

мично упрошћен извор података који се користе за стварање нових карата. 

Постоји разлика између генерализације у конвенционалној картографији и генерали

зације у дигиталној картографији. У конвенционалној картографији, од основне, изворне 

карте, картографском генерализацијом ствара се карта ситнијег размера. То је најчешћи слу-
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чај, али се некада у недостатку прецизнијих података, за израду карата користе неки еле

менти садржаја са карата и ситнијег размера од оног у коме се карта израђује. 

Са развојем ГИС-а и дигиталне картографије мења се начин складиштења геопростор

них података и поступак израде карата. Потреба за генерализацијом географских података 

који се сада чувају не на карти већ у базама геопросторних података, и захтеви за накнадном 

прецизном анализом тих података, који нису претрпели неке промене изазване картограф

ском генерализацијом, довели су до јасног издвајања моделске генерализације из картограф

ске генерализације каква је до тада постојала, што није први пут јер се картографска генера

лизација и традиционално дели на два типа (видети поглавље 4.3.). Почетак употребе овог 

термина везан је за Гринрајха (Griinreich, 1985) и брзо постаје прихваћен од Брасела, Вајбела, 

Килпелејнена (Brassel, WeiЬel, 1988, према цитату Јоао, 1998; Kilpelainen, 1992) и многих дру

гих, а и данас је у широкој употреби. Уз њу, први пут се тада помиње и дигитални модел пре

дела (Digital landscape model - DLМ) и дигитални картографски модел (Digital cartographic model 

-DСМ). 

Дијаграм урађен према Гринрајху (Griinreich, 1985) сумира односе између модела и 

три врсте генерализације (Прилоr 3). Подаци стварног света, добијени даљинским путем или 

премеравањем директно на терену пролазе кроз процес селекције, елиминације и апстрахо

вања. Тај процес се назива објектна генерализација. Од сирових, необрађених података 

ствара се модел стварног света - дигитални модел предела (DLМ). Овај изворни модел (DLМ), 

са мноштвом детаља, моделском генерализацијом се може трансформисати при чему ће се 

добити нови модели (DLМ'), који се користе искључиво за анализу података, геовизуелиза

цију, стварање радне верзије карте, на којој није вођено рачуна о томе каква је читљивост, да 

ли су све појаве са терена јасно приказане и да ли се преклапају. Он се може користити за 

преглед података, али не и стварање карте или дигиталног картографског модела (DСМ), за 

шта је потребна картографска rенерализација. Диrитални картографски модел је могуће 

створити и из примарног, и из секундарног дигиталног модела предела, а то се може урадити 

и из неког постојећег дигиталног картографског модела, путем картографске генерализације. 

Овакав настанак једног дигиталног картографског модела из другог је "уобичајена процедура 

у установама које се баве картирањем, када је карта размера 1:200 ООО израђена на основу 

карте размера 1:50 ООО, а која је с друге стране резултат генерализације карте размера 

1:25 ооо" (Јоао, 1998). 
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Прилог З. Различите врсте процеса генерализација у дигиталном окружењу и везе између модела, урађено 

према Гринрајху (Gruпreich, 1985). 

Објектна генерализација је везана за рад онога ко сакупља податке и прави базу гео

просторних података, било да су у питању мерења на терену или дигитализација аналогних 

извора података. Моделска генерализација се односи на оптимизацију базе геопросторних 

података тј. генерализацију њеног садржаја. Картографска генерализација, која је адекватна 

некада ручно рађеној картографској генерализацији у конвенционалној картографији пред

мет је интересовања особе која те податке или део њих приказује на карти. Она има за циљ 

како Брасел и Вајбел кажу "да унапреди визуелну ефикасност и читљивост карте" (Brassel, 

WeiЬel, 1988, према цитату Јоао, 1998). Подаци који су прошли објектну и моделску генера

лизацију намењени су искључиво за обраду, мерења и прорачуне. На приказ података извор

ног или изведених модела требало би гледати као на сопствене белешке, намењене искљу

чиво нама који ћемо најлакше протумачити сопствени рукопис. За било коју презентацију 

тих података некој другој особи, неопходна је картографска генерализација. 
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У овој докторској дисертацији акценат је стављен на картоrрафску генерализацију, 

која има за циљ да створи карту која ће јасно преносити информације. Картографска генера

лизација "може проузроковати локална измештања, изобличења и преувеличавање елеме

ната садржаја карте, уколико је то неопходно да би се очувао карактеристични изглед карте" 

која се генерализује (Weibel, 1992, према цитату Јоао, 1998). Код моделске генерализације до

лази до борбе између битних и небитних података, а код картоrрафске генерализације до 

"борбе" за простором на карти. 

Моделска генерализација тежи очувању прецизности, а картоrрафска генерализација 

постизању читљивости. Због потребе за очувањем прецизног положаја (апсолутна прециз

ност), код моделске генерализације се за разлику од картографске не врши измештање обје

ката. "Моделска генерализација се ослања искључиво на селекцију и упрошћавање као опе

рације генерализације, изостављајући измештање - другим речима, генерализација постаје 

прост чин филтрирања" података (WeiЬel, 1986, према цитату Јоао, 1998). Постоје варијације 

у функцијама и називима оператора код моделске генерализације и они се могу разликовати 

од аутора до аутора, али нико од њих не укључује измештање, које се ексклузивно користи 

код картографске генерализације. "Прихватљиво је користити само операције елиминације 

и упрошћавања који су вођени статистичким критеријумима" (Јоао 1998). Супротно модел

ској, картографска генерализација "укључује доношење ad hoc одлука које обухватају поме

рање и елиминацију, побољшавање и изобличавање" (Brassel, Weibel, 1988, према цитату 

Јоао, 1998). 

Разлика између моделске и картоrрафске генерализације, могла би се приказати и мо

дификацијом Дибијасијевог модела који је и МекЕхрен (MacEachren, 2011) искористио да би 

показао разлику између визуелизације података у ГИС-у и карте као готове форме (Прилог 

4). Дејвид Дибијаси (DiBiase, 1990) приказао је модел у коме упоређује "визуелно размиш

љање" и "визуелну комуникацију". 

Дибијаси визуелно размишљање сврстава у лични домен и оно се састоји из две фазе: 

1. Истраживања (у коме онај који трага за нечим формулише питања) и 

2. Потврђивања (где се проналазе везе између појава). 

Фазе визуелне комуникације, која спада у јавни домен су: 

1. Синтеза (коју још назива генерализацијом открића) и 

2. Презентација (представљање резултата у научним радовима). 
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МОДЕЛСКА КАРТОГРАФСКА 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈА ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈА 

КАРТА КАО 

СРЕДСТВО АНАЛИЗЕ 

ВИЗУЕЛНО 

АЗМИШЉАЊЕ 

КАРТА КАО 

ГОТОВА ФОРМА 

ВИЗУЕЛНА 

КОМУНИКАЦИЈА 

ЈАВНИ ДОМЕН 

fvfeкEx ен 2011 

Диби"аси 1990 

Припог 4. Поређење пичног домена, визуелног размишљања, карте као средства анализе и моделске гене

рализације са једне стране и јавног домена, визуелне комуникације, карте као готове форме и картограф

ске генерализације, са друге стране. 

МекЕхрен (MacEachren, 2011) исти тај модел користи да би истакао разлику између 

карте која служи за просторногеографску анализу и карте као готове форме. Овај модел би се 

могао искористити да би се показала разлика између двеју врста генерализације географских 

података. Моделска генерализација користи се за стварање модела света који би се користио 

за анализу. Да би резултати добијени анализом били разумљиви и осталима и били у стању 

да пренесу информацију, они морају да прођу кроз процес којим ће се из форме која је за 

личну употребу трансформисати у средство за презентацију. Тако, резултати истраживања 

рађених у ГИС-у морају да се картографском генерализацијом прилагоде за визуелну кому

никацију. Само на тај начин ће резултати бити ефикасно саопштени. Не би се смело догодити 

да се оно што се у неком ГИС програму види на екрану објави без његове додатне обраде. 

Моделска и картографска генерализација захтевају знање из области из које су подаци 

као и познавање намене коју ће тај модел имати. Да би модел, као и карта која се израђује на 
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основу њега, били ефекmи и истинити, они морају бити засновани на истраживању, тако да 

сваки картограф мора да приступи њиховој изради на систематичан начин, поштујући саз

нања и методе других наука, чија истраживања приказује на карти. Моделска и картографска 

генерализација, као научне методе у картографији, користе достигнућа других наука да би 

створили квалитеmу карту. Не треба очекивати да нека од ове две генерализације решава 

проблеме других наука у вези са категоризацијом. Пре израде карте мора се имати прецизно 

утврђена намена карте, али и прецизно утврђена категоризација података који се презентују. 

Као што намена карте условљава генерализацију, тако је и категоризација условљена наме

ном модела или карте. 

Пре израде категоријске карте земљишта мора се утврдити да ли треба користити кла

сификацију земљишта на редове, класе или на типове. Од тога да ли је у питању урбана или 

рурална територија коју карта захвата, категорије земљишта ће бити прилагођене са једне 

стране њеној угрожености људском активношћу, а са друге стране пољопривреди и шумар

ству. Намена карте одређује категоризацију која ће се касније поштовати и у процесу карто

графске генерализације. Категоризацијом се извесна појава разврстава на основу карактери

стика које су кључне за одређену намену. Често појаве имају континуално простирање, па је 

дефинисање категорија и класа начин да се боље разуме природа феномена који се истражује 

и види оно што се због комплексности појаве на први поглед не да приметити. Код педологије 

то могу бити еколошке карактеристике, категоризација у односу на погодност гајења поједи

них биљака, количину хранљивих материја, врсту матичне стене, колико и на који начин је 

у грађевинарству неко земљиште погодно и др. При изради геолошког модела морало би се 

утврдити да ли је битније фокус усмерити на приказ старости стена или њихов састав, или 

обе информације приказати са подједнаком важношћу. Тако нешто морало би бити дефини

сано моделом и његовом наменом. Добро дефинисана класификација касније олакшава разу

мевање и проучавање те појаве. Намена карте се мора поклопити са наменом класификације. 

На примеру категоријских карата, у изворном моделу би се чували најпрецизнији 

доступни подаци, који су прошли процес објекmе генерализације. Особа која сакупља по

датке и прави базу података тј. изворни модел, то би требало да ради по унапред утврђеним 

правилима. Главно питање би било у којој резолуцији ће бити подаци у изворном моделу. 

Ако су извор растерски подаци добијени даљинском детекцијом, резолуција података у бази 

података ће бити једнака тој резолуцији или мања од ње. Резолуција података ће утицати на 
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минималну површину картиране појаве. Код моделске генерализације, минимална повр

шина би била одређена потребама модела. Резолуција код објектне, односно потребе модела 

код моделске генерализације одразиће се на то колика је нпр. површина огољене стене која 

ће у изворном или изведеном моделу бити означена као стена, а колика ће се сматрати 

саставним делом ливаде, шуме или неке друге класе. Тек ће размер касније код картографске 

генерализације утицати на минималну површину полигона код категоријских карата. 

4.3. Концептуална и графичка генерализација 

Још једна од подела генерализације је на концептуалну и графичку генерализацију. 

Обе теже смањењу детаља и обе резултирају смањењем броја појава или објеката, само из раз

личитих разлога. Код прве је то смањење броја информација тј. атрибутских или тематских 

података. Код друге је то смањење броја ентитета, графичких елемената, а у случају катего

ријских карата - полигона. 

Концептуална генерализација има утицај на семантику, тј. атрибутске или тематске 

податке. Смањење информација, а у случају категоријских карата то је смањење броја класа 

тј. врста полигона, повлачи за собом и смањење њиховог броја. До тога долази посредно, са 

сваком новом категоризацијом класа полигона. Они полигони који су исте класе, а нађу се 

један поред другог, спајају се у један већи полигон. Тако се смањује број полигона. 

И обрнуто, смањење броја полигона може да доведе до смањења броја класа. До тога 

долази у случају да неки од минималних полигона мора да буде елиминисан, јер нема до

вољну површину како би био видљив. Елиминацијом таквих полигона може се изгубити и 

читава класа података, ако су сви полигони те класе недовољно велики и ако су у малом броју. 

Графичка генерализација се бави упрошћавањем представе појава и објеката и утиче 

на геометрију и топологију података. Графичка генерализација, која се подудара са карто

графском генерализацијом, води рачуна да облици на карти поштују .минималне величине 

тачака, .минималне дебљине линија и минималне ширине појединих делова полигона или 

целих полигона. Све то је условљено могућношћу запажања, видом просечног човека при 

нормалном осветљењу, са циљем да сви елементи на карти буду видљиви, јасни и препознат

љиви. 
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У пракси није моrуће у поrnуности раздвојити концептуалну од rрафичке генерали

зације, јер оне снажно утичу једна на друrу. У овој дисертацији, део картоrрафске генерали

зације у којој се врши промена класа, као услов који би омоrућио стапање, које припада rра

фичкој генерализацији, могао би се подвести под концептуалну генерализацију. У rрафичку 

генерализацију би спадале све остале активности: здруживање, стапање, обједињавање, 

измештање, преувеличавање и упрошћавање. 

Упоређујући концептуалну и графичку генерализацију са моделском и картоrраф

ском, моrу се приметити велике сличности. Концептуална генерализација се подудара са мо

делском, а графичка са картографском генерализацијом. Слично је и са поделом на квалита

тивну и квантитативну генерализацију коју предлаже Ратајски (Ratajski, 1967, према цитату 

Sarjakoski, 2007). Као што се помиње у поглављу 4.6, намена карте утиче на квалитативни 

аспект садржаја, тако да је она ближа моделској, а размер карте утиче на квантитет појава 

тако да више одговара картоrрафској генерализацији. Могло би се закључити да су наведене 

поделе адекватне подели на моделску и картографску генерализацију. 

4.4. Процесно и прикаэно оријентисана генерализација 

Вајбел даје поделу генерализације на процесно оријентисану и приказно оријенти

сану генерализацију (WeiЬel, 1997). Прва подразумева развијене процесе аутоматизоване ге

нерализације, који би могли да за кратко време обраде велику количину података. Циљ ове 

докторске дисертације је да делом помогне у аутоматизованој генерализацији категоријских 

карата, које чине значајан проценат података који се налазе и на топографским и на темат

ским картама. Ти процеси би требало да буду у стању да изврше једнократну генерализацију 

основне базе са геопросторним подацима, у односу на задати размер и уз минималну интер

венцију човека. Повод за навођење било какве интервенције човека је у томе што је он тај који 

зна разлог стварања карте, њену намену и круг корисника којима је она намењена, тако да 

својим одлукама може да утиче на то да карта задовољи те потребе. Процесно оријентисана 

генерализација би се могла објаснити стварањем дигиталног модела предела (DLМ) који би 

служио као извор свих дигиталних картоrрафских модела (DCM). 

Приказно оријентисана генерализација, у недостатку развијених алгоритама аутома-
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тизоване rенерализације који би за релативно кратко време били у стању да је изврше, при

ступа генерализацији геопросторних података на тај начин што се на основу основне базе 

података, раде генерализовани модели тј. базе за неке размере који су најчешће у употреби. 

И овде је значај аутоматизоване rенерализације велики, али није пресудан, јер се картоrраф

ска генерализација ради једном, а не при свакој изради карте. То би у случају наших топо

графских карата били само модели у размерима у којима се ове карте и израђују. Не би се 

радила генерализација за размере који нису стандардни, него би се за сваку такву карту, која 

није у неком од уобичајених размера, користили rенерализовани подаци једне од две нај

приближније постојеће размере. Резултат можда не би био идеалан, али би исход био неупо

редиво бољи неrо да картографска rенерализација није извршена. Ова метода не пружа флек

сибилност као процесно оријентисана генерализација. Постојање база геопросторних пода

така за сваки размер засебно представља проблем у погледу њиховог складиштења, али са 

друге стране не постоји потреба за прилагођавањем података јер су они моментално 

доступни. Ово је нарочито важно за веб картографију где приказ у зависности од изабраних 

слојева података и размера треба приказати у реалном времену. На приказно оријентисану 

генерализацију би требало гледати као на испрекидан (одређен) избор размера, док је код 

процесно оријентисане избор размера континуалан (непрекидан). Моделском генерализа

цијом се креира више изведених модела (DLМ'), а онда се из сваког од њих производи диги

тални картографски модел (DСМ), тј. карта. 

Предност процесно оријентисане генерализације је избегавање дуплирања података, 

а ажурирање података је доста једноставније јер се промене врше само на једном месту, у 

једној бази геопросторних података, у изворном моделу. Та основна база ће временом поста

јати све обимнија, а исправљањем грешака и тачнија. Тако ће се степен генерализације пове

ћавати са повећањем количине података. Код приказно оријентисане генерализације то је 

потребно урадити за сваки изведени модел, тј. за сваки размер посебно. У пракси се нај

чешће, због недовољно развијених алгоритама, а компликованог начина картографске гене

рализације, што би резултовало израдом потпуно нове карте, допуна уклапа у сваки од диги

талних картографских модела. 
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4.5. Потреба эа генерализацијом садржаја на картама 

Као шrо је већ поменуто, између израде карте и картографске генерализације у тра

диционалном смислу, лако се може ставити знак једнакости. Генерализација учествује у сва

ком сегменту израде карте: при прикупљању података - кроз објектну генерализацију, при 

прављењу модела - кроз моделску генерализацију и у сегменту приказа података - кроз кар

тографску генерализацију. Ни на једну од ове три генерализације се никако не сме гледати 

као на грешку, него као на неминовност, иако услед сваке од њих долази до неке измене на 

подацима. 

Свака картографска пројекција и свака картографска генерализација са собом носе 

неки вид грешке, али саме по себи нису грешка, оне су нужност. Прва доводи до деформација 

због проблема да изврши пројекцију са сфероида на раван, а друга да се избори са великом 

количином информација на ограниченом простору и прикаже само оне које су релевантне. 

Картографска генерализација и картографска пројекција захтевају ,,жртвовање" у виду појаве 

деформације тј. одређене грешке у информацији, величини, облику, раздаљини, правцу или 

оријентацији. 

Карта може да одговори само на питања за која је прављена - на питања која се тичу 

њене намене. Не треба очекивати од опшrе географске карте да пружи одговоре на питања 

на која само тематска карта може да одговори или на која би само више тематских карата 

могло дад§. одговор. Картографска генерализација не представља проблем, већ то могу бити 

очекивања да једна карта треба да одговори на сва могућа питања или жеља да се велика ко

личина информација прикаже у размеру који је фиксни. Најбоље је имати могућност, па и 

количину информација и размер прилагодити картираном феномену. Уколико је један од ова 

два фактора унапред одређен, нпр. величином папира на коме ће се налазити карта, други 

фактор би се морао прилагођавати и њему и тој картираној појави. Ни у ком случају се не би 

смело поставити питање да ли је картографска генерализација неопходна, него у којој мери 

је неопходна. 

Није лако одредити оптимални степен генерализације, али као што карта може бити 

недовољно генерализована, она може бити и исувише генерализована. Интензитет генера

лизације би требало да иде дотле да шrо мање искриви део стварности који се приказује. То 

ће се постићи очувањем битних података и смањењем података који су од мањег значаја. 

Много се чешће може видети карта код које картографска генерализација није ни урађена, 
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него карта код које је генерализација урађена преко мере. И ово је једна од потврда комплек

сности процеса картографске генерализације и непознавања потребе за њом од стране људи 

који у свом послу имају потребу да прикажу географске податке у виду карата. Процена 

интензитета картографске генерализације представља главни изазов. 

Картографска генерализација је прилагођена одређеној намени карте и никако не 

може бити универзална. Сувишне појаве, посматрано у контексту намене и размера карте, 

биће "жртвоване", да би оне које су на конкретној карти битније остале присутне на карти. 

Као и карта, тако и картографска генерализација може бити идеална само за одређену на

мену. Исто је и са избором картографске пројекције. Коришћење Меркаторове конформне 

пројекције или гномонске пројекције за приказ распрострањења било које појаве, као што би 

то било у случају категоријске карте, узроковало би изобличење стварности и корисника 

само довело у забуну. 

Модел стварног света, као скуп пажљиво изабраних геопросторних података, кон

струише се на основу нашег опажања света и схватања на који начин он функционише. То 

значи да се временом и модел може мењати у корену, јер је условљен нашим знањем и мо

гућношћу да сагледамо свет. Генерализација је зато и комплексна јер се бави сложеном при

родом коју посматра на свеобухватан начин и покушава да из гомиле геопросторних пода

така изабере само оне значајне, својствене датом подручју. 

База геопросторних података, настала моделском генерализацијом, представља 

апстракцију стварности. Генерализацијом неке појаве, било због њеног приказа у ситнијем 

размеру, јер величина папира ограничава детаљност приказа, било због упрошћавања њеног 

комплексног призора, истиче се суштина одређеног предела. Тек након генерализације по

једине карактеристике постају видљиве. Правилности у простирању појединих појава неког 

подручја могу се приметити тек са смањењем количине информација и уклањањем небит

них. Картографском генерализацијом ће се створити карта која ће омогућити бржи долазак 

до информација које су од интереса. 

Не постоји база геопросторних података или карта која није прошла кроз процес гене

рализације. Харли за основну британску карту, која је у размеру 1:1250, каже да су и на њој 

"као и на свакој карти, изостављени поједини детаљи, а други генерализовани, неке појаве 

увећане да би задовољиле минималну величину у којој се могу приказати и коришћени кон

венционални знаци да би се мноштво детаља са површине Земље систематизовала" (Harley, 

1975, премацитатуЈоао, 1998). 
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Чак и када би имало смисла направити општу географску или тематску карту или 

план у размеру 1:1, која је идентич:на стварном свету, таква хипотетич:ка карта имала би ко

ристи од генерализације. Она би била неупоредиво једноставнија од фотографије тог про

стора, без неважних информација које би отежавале битним информацијама да дођу до изра

жаја. Прављење базе геопросторних података не изгледа ни мало нереално и у тако крупном 

размеру. Размер би био условљен природом истраживања и прецизношћу инструмената који 

би се користили. То би, нпр. био случај ако би база геопросторних података била резултат 

истраживања на малом простору као што је подручје на коме влада одређена микроклима 

или за потребе неке друге науке код које су од важности процеси који се одвијају на микро 

нивоу. 

Не само ситноразмерне карте, него ни топографске и друге крупноразмерне карте 

нису прављене са циљем да се касније дигитализују и од њих праве базе геопросторних по

датака, иако се то често ради у недостатку одговарајућих података. Свака одштампана карта 

представља крајњи производ чија је намена јасна. Дигитализација оваквих карата због пре

цизних мерења и анализе на њима доводи до грешака, јер оне за тако нешто нису предви

ђене. За истраживања и анализу података би требало користити базе геоподатака које нису 

прошле процес картографске генерализације, него објектне или моделске генерализације, 

које су планиране за тако нешто. Главни разлог зашто се дигитални модел предела (DLМ или 

DLМ') не користи је његова недоступност. У исто време картографски модели, тј. штампане 

карте, широко су доступни. 

Општи циљ картографске генерализације је "стварање за корисника јасно читљиве и 

разумљиве карте, у којој су појединачни искази спојени у логич:но конструисану, информа

тивну, позицијски прецизну општу слику, која је такође и привлачна. Нејасне, неусклађене, 

нетачне, преоmерећене и нечитке карте су фрустрирајуће за корисника и често су неупо

требљиве" (Swiss Society of Cartography, 2005). Свака од препорука за квалитетним карто

графским приказом представља савет са каквим циљем вршити картографску генерализа

цију: приказати стварни простор на систематичан, конзистентан и уравнотежен начин, код 

кога ће различ:ити делови карте бити једнако третирани, али са поштовањем свих географ

ских различ:итости картираних делова простора, на неутралан и објективан начин, у облику 

који би свако могао да разуме. 

Потреба за бољим решењима у картографској генерализацији помиње се и у страте

шком плану Међународног друштва за картографију и географску информациону науку за 
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период 2011- 2019. године: "Многи проблеми који су везани са Географским информацио

ним системима, као што су математичка картографија, интеракција између човека и карте и 

картографска генерализација, проучавани су деценијама или чак вековима, а и даље су при

сутни" (ICA, 2011). 

4.6. Фактори који утичу на генерализацију садржаја на картама 

Главни фактори који утичу на генерализацију су намена карте и размер карте. Намена 

карте је више везана за моделску, а размер више за картографску генерализацију. Ова два 

фактора могла би се сврстати у примарне. Секундарни фактори би били: географија картира

ног подручја, циљна група којој је карта намењена, удаљеност са које се посматра карта, окол

ности у којима ће се она користити и медиј на коме је приказана (првенствено мобилност и 

однос величине и резолуције тог медија). Од секундарних фактора географија картираног 

подручја и циљна група би имале више утицаја на моделску генерализацију, а удаљеност, 

околности и врста медија на картографску генерализацију. Намена карте и размер карте ди

ректно утичу једно на друго, па је немогуће посматрати их потпуно одвојено, нити се може 

рећи да једно од њих нема никаквог утицаја на неку од генерализација. Да би се добила добро 

изведена карта, треба међу њима успоставити идеалан баланс или како то Милисављевић 

формулише - ускладити захтеве намене и могућности размера (Milisavljevic, 1974). Секун

дарни фактори у различитој мери утичу једни на друге, али утичу и на примарне факторе, па 

је добро при изради карте размотрити их и појединачно. 

4.6.1. Намена карте као фактор који утиче на генерализацију 

Намена карте представља широк појам, под којим се мисли на њену употребну вред

ност, сврху, на оно за шта ће се карта користити, а и начин на који ће се то радити. Намена 

карте утиче на квалитативни аспект садржаја карте. Она се непосредно одражава на тема

тику садржаја карте, на избор шта ће од објеката и појава бити приказано, а шта не. Тематика 

садржаја и њен обим ће се разликовати код опште географске карте, која треба бити извор 

широког спектра информација, и код тематске карте, која има своју специјалну намену. Еле

менти географског садржаја опште географске карте биће присутни и код тематске, али неће 

бити детаљно приказани као што је то случај код нпр. топографске карте. Не само што ће ниво 
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детаљности бити смањен, него ни упрошћа13ање целокупног општег географског садржаја 

неће бити подједнако. У за13исности од тематског, општи географски садржај ће се упрошћа

вати у различитој мери. Улога општег географског садржаја је код тематске карте споредна. 

Задржаће се само они елементи који су у некој вези са конкретним специјалним садржајем 

који се приказује на тематској карти, као и они који ће олакшати оријентацију и боље разу

мевање тематског садржаја. 

При изради карте водиће се ра-чуна и о осталим аспектима намене карте, тј. за шта ће 

се она користити. Ту би се могло издвојити коришћење у сврху позиционирања, навигације, 

оријентације у простору и избора правца кретања, у наста13и, урбаном планирању, приказу 

резултата пописа, прегледу индустрије, праћењу ширења заразе или пожара и др. 

4.6.2. Размер карте као фактор који утиче на генерализацију 

Размер карте, за разлику од намене карте која утиче на тематику садржаја, има утицај 

на квантитативни аспект садржаја. Квантитет појава које ће се приказати на карти условљен 

је величином простора у коме је потребно те поја13е сместити. Са смањењем размера долази 

и до смањења простора на карти. На карти ситнијег размера неће више бити места за све по

ја13е које су биле приказане на карти крупнијег размера. Величина знакова којима су оне при

казане остаје иста због о-чувања -читљивости, али је простор на карти смањен. Њихова рела

тивна величина је повећана, тако да више њих претендује на исту територију, а тада долази 

до конфликата. Конфликти између знакова се решавају картографском генерализацијом. 

Неки од њих ће бити елиминисани спајањем са идентичним знаковима или ће сличне поја13е 

бити обједињене на основу неког заједничког својства. За појаве за које и даље не буде места 

и за које се утврди да нису од великог зна-чаја за намену карте биће избрисане. За важне по

ја13е, које морају остати на карти, решење ће се наћи у њиховом преувеличавању или измеш

тању и елиминацији околних мање битних појава. 

Размер карте би увек требало дефинисати пре почетка прикупљања података тако да 

се подаци могу прилагодити њему јер он утиче на њихову детаљност. Прикупљени подаци 

ће вероватно представљати само део података који ће бити присутни на карти. Остатак ће 

-чинити подаци до којих се дошло раније, -чије је прикупљање било друга-чије мотивисано и 

који се користе у неке друге сврхе. То зна-чи да ће се детаљност података разликовати и за 

раэлич:ите податке користити различит степен генерализације. 
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4.6.3. Карактер предела као фактор који утиче на генерализацију 

У зависности од географије предела и карактера картиране појаве, али и намене карте, 

разликоваће се интензитет генерализације неке појаве. Интензитет генерализације код поје

диних појава не мора бити једнак за целокупну површину карте. Карактер предела који би 

требало пренети на карту може се посматрати као резултат мешавине преовлађујућих и рет

ких објеката и појава. Са оваквог становишта, у зависности од заступљености, објекти и по

јаве различито утичу на генерализацију. Намена карте ће одредити шта је од појава значајно, 

док ће карактер предела издвојити оно што је ретко, а онда ће се при изради карте потенци

рати ексклузивност тих елемената. Неће бити исти степен генерализације неке појаве или 

изграђених објеката у пределима који су њима богати, и пределима где се ретко могу срести. 

У неким деловима, генерализација ће бити радикалнија, а негде умеренија. То је пожељно 

код објеката који су на карти неравномерно концентрисани, па су у појединим деловима те

риторије толико заступљени да их је немогуће све приказати, док у другим деловима карте 

представљају реткост. Равномерно ће бити генерализоване оне појаве које су зна-чајније за 

дату намену карте и -чији је распоред равномернији. Што је одређена појава или објекат ређи 

у датом подручју, а битан за дату намену, то је већа вероватноћа да ће се наћи на карти. Што 

је више објеката и појава исте врсте -чији значај није велики, то је картографска генерализа

ција агресивнија. У густо насељеним градовима, многе зграде се неће наћи на картама, али 

ће зато у планинским пределима бити уцртане и колибе, и бараке и зграде у рушевинама. На 

топографским картама би, на пример, било од великог значаја, у крашким теренима прика

зати сва врела и све површинске воде, док се у нормалним теренима који обилују изворима, 

неки од њих не би представљали. У пределима који обилују језерима, нека по површини 

мања и по значају мање битна била би изостављена, а језера која су међусобно на малој уда

љености би се спајала у једну целину. Код топографских карата разлог детаљнијег приказа 

хидрографије била би оријентација и снабдевање водом, док би нпр. код тематских тури

стичких карата она имала улогу оријентира, али и туристичких мотива. Супротно пределима 

богатим водом, код пустињских би се, чак и на ситноразмерним општим географским кар

тама уносиле све постојеће површинске воде и оазе. 
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4.6.4. Медиј као фактор који утиче на генерализацију 

Читљивост карте неће бити иста на свим медијима јер све њих не карактерише иста 

густина тачака или пиксела. Када би се одштампана карта дигитализовала и цела или неки 

њен део у оригиналној величини приказали на екрану стандардног монитора, географски 

подаци би постали непрегледни. Узрок томе није само резолуција или величина монитора 

него и број пиксела по линеарној јединици, нај-ч:ешће инчу. Густина тачака при штампи и 

густина пиксела на екрану се не могу директно упоређивати, јер се ТПИ (број тачака по инчу) 

односи на број тачака боје које штампач користи да би приказао боју једног пиксела. Густина 

пиксела код стандардних монитора се креће 72 -130 ППИ (пиксела по инчу), а најчешће је 

око 100. У последње време се јављају монитори са већим вредностима ППИ, а на екранима 

мобилних телефона она се креће и до 800. Код инкџет штампача ТПИ износи 300 - 600, а код 

ласерских 600 - 1 800 (поједини имају резолуцију и 2 400 ТПИ). Оволике разлике у вредно

стима показују утицај који на картографску генерализацију може имати овај фактор. 

Густина штампе може бити и толика, да би голим оком било немогуће прочитати је, 

па би за њену употребу били потребни оптички инструменти за увећање приказа. Таква 

карта не би имала никаквог смисла, сем уметни-ч:ког. Зато је битно питање са које удаљености 

се карта посматра. Може се десити, чак иако су сви полигони са минималним површинама 

видљиви, да због великог броја и велике разноликости полигона, распознавање буде отежано. 

Однос резолуције и величине екрана би се могао посматрати и преко величине 

пиксела. Један пиксел, који је најмања јединица којом можемо приказати неку појаву, са сма

њењем размера заузима све већу површину у простору, а исто је и са најтањом линијом која 

има ширину од једног пиксела. 

4.7. Деформације до којих долази при генерализацији 

Промене у подацима који су генерализовани огледају се у измени дужина, површина 

и позиција и елиминисању мање битних феномена. Код дужина нај-чешће се ради о скраћи

вању. То је, на пример, случај код скраћивања речног тока због елиминисања меандара. Ду

жине обалске линије или државне границе су по правилу краће од стварних, а то је случај и 

са свим осталим појавама које су приказане кривом линијом. Површине полигона којима су 

приказане појаве ће такође претрпети промене услед поједностављивања њихових граница. 
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У изузетним случајевима може доћи и до повећања дужине неке појаве која се прика

зује линијским знацима. То ће се десити код линијских података или њихових делова који су 

измештени у односу на свој прави положај, а разлог измештања је нека друга појава чије је 

постављање на тачан положај примарно, на пример, код пута који има облик лука. Ахо је пут 

паралелан и близу реке, а са даље стране реке у односу на центар замишљене кружнице, чији 

је тај лук део, његов положај ће бити латерално измештен због ширине знака за реку, који 

није у размеру карте, па ће пут бити удаљен од замишљеног центра кружнице и постати део 

веће кружнице (Прилог 5). 

1 :\ 1 1 '\ 1 

Приnоr 5. Пример потребе за измештањем пута на карти дупло мањег размера пре и након измештања. 

Ни једна од ових промена у дужини или површини неће представљати проблем све 

док се поштује намена карте. Нема оправдања, а ни сврхе за мерењем површина и дужина на 

карти која није за то предвиђена, на пример на ситноразмерној карти. На картама чија сврха 

није премеравање, промене дужина и површина неће бити од зна"tЈ:аја, па ће се оне "жртво

вати" да би нека карактеристика која је од већег значаја претрпела мању промену. 

Посматрано са становишта ГИС-а, у коме је прецизност података који су смештени у 

бази геопросторних података пресудна, сва мерења би требало вршити са подацима који су 

у најмањој мери били под утицајем генерализације и најприближнији су онима из стварног 

света, али и у пројекцији која је намењена тој сврси - еквивалентне пројекције за мерење 

површина, еквидистантне за мерење дужина. Мерења се могу вршити и у конформним про

јекцијама које се најчешће користе код топографских карата - Гаус-Кригеровој или Универ

залној попречној Меркаторовој пројекцији, уколико се то ради на картама крупног размера, 

а растојања и површине нису велике. Овакве пројекције нису јединствене за целу Земљу, већ 

представљају сет пројекција од којих свака одговара посебној меридијанској зони. Што су ли-
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није и полигони ближи средишњем меридијану зоне којој припадају, и мерења ће бити пре

цизнија, мада ће разлике у грешци бити занемарљиве. 

Промена позиције је још једна од промена у подацима на картама. Смит и Ринд говоре 

о двема компонешама позиционе прецизности (Smith, Rhind, 1993, према цитату Јоао, 1998). 

Прва је апсолутна прецизност, која се односи на прецизност позиције објекта у односу на ко

ординатни систем у коме је он приказан. Друга је релативна прецизност. Она говори о томе 

колико су објекти међусобно прецизно приказани. При изради карте и при генерализацији 

"релативна прецизност је та која ће често просперирати на рачун апсолутне прецизности" 

(Јоао, 1998). 

Често се у литератури може срести препорука да генерализацију треба радити на 

основу карте у најкрупнијем могућем размеру и користити карту засновану на оригиналним 

подацима. Разлог није количина информација која је смањењем размера умањена, него су то 

деформације и скраћење линија, деформације површина и измењене локације објеката услед 

картографске генерализације. Најснажнији утицај овде има измештање објеката, а упрошћа

вање линија, било да се ради о отвореним или затвореним линијама тј. полигонима, битно 

мањи утицај. Са становишта дигиталне картографије, то значи да за картографску генерали

зацију треба користити податке из базе дигиталног модела предела (DLМ), а не из базе диги

талног картографског модела (DСМ). 

Само у крајњој нужди би требало користити папирне карте у ГИС-у. Поред присутне 

картографске генерализације на картама, на прецизност података утиче и деформација па

пира, могуће грешке услед штампе, резолуција скенера, лоше геореференцирање, прециз

ност постављања курсора ако је у питању ручна векторизација или ограничења која са собом 

носи софтвер, ако је у питању аутоматизована дигитализација. Прецизност позиције пода

така ће се битно увећати са подацима који су директно резултат мерења на терену или да

љинске детекције. Многе државе се још налазе у транзиционом периоду након кога ће 

извори података у базама података престати да буду папирне карте. 

Што се тиче елиминације и изостављања појединих информација са карте, ако се прет

постави да је она прописно урађена, потреба да се нека од појава која није присутна на карти 

крупнијег размера прикаже на карти ситнијег размера је равна нули. Једини проблем ту 

може представљати то ако постоји разлика у намени тих карата. Са променом намене, мењају 

се и приоритети у приказу објеката и појава. 

На топографској карти размера 1:100 ООО нису приказани сви извори који су приказани на 
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топографској карти 1:25 ООО, сем ако их је мало и налазе се на терену који оскудева водом, па 

је потребно обухватити их све, са циљем да се војска лако снабде водом. На карти средњег 

размера нпр. 1:500 ООО не би било потребе вршити избор из скупа свих извора, тј. са основне 

карте или топографске карте најкрупнијег размера - 1:25 ООО. То би се могло урадити са прве 

карте крупнијег размера у односу на карту коју стварамо. Приказ извора на тај начин би био 

правилан, под условом да: 

- на некој од карата на основу којих су рађене карте није било грешака које би се прено

силе на сваку наредну карту ситнијег размера, 

- није било великих измештања, 

- није било увећавања појаве у једном или свим смеровима, са циљем да се спречи њена 

елиминација (важи само за полигоне). 

Ахо би се вршила генерализација већ генерализоване карте, резултат би био исправан, 

само ако би намена карата била иста у оба случаја. Било би прихватљиво већ генерализоване, 

општу географску или топографску карту, користити за генерализацију неке тематске карте. 

Што је већа разлика у размеру између већ генерализоване карте коју користимо као основу 

за израду карте у ситнијем размеру, то ће могућност да дође до грешке бити мања. На при

мер, не би се никако смела користити демографска карта за потребе израде карте на којој се 

жели приказати хидросфера. Припадање различитим врстама карата повећава грешке, а 

припадање сличнијим врстама карата смањује грешке на крајњој карти. 

Да би се знало шта је од објеката и појава морало бити измештено у односу на изворну 

базу географских података (DLМ), потребно би било за поређење чувати и оригиналну базу. 

Код података у виду тачака, упоређивањем двеју база података лако би се могло видети шта 

је од објеката измештено. Измештања линија и полигона су неупоредиво сложенија, па би се 

и упоређивања тога шта је, у ком делу и колико измештено или деформисано морала такође 

вршити на основу тачака од којих су објекти састављени. 

Не би се смела посматрати само почетна и крајња позиција једног објекта, јер он не 

постоји сам у простору. Често његово измештање може бити посредно последица измештања 

других појава, често различитих ентитета. Комбинација различитих појава и ентитета на ма

лом простору само може резултирати компликованијим исходом измештања. 

- 41 -



4.8. Транзиција од крупнијег ка ситнијем размеру 

Смањењем раз.мера у коме се карта налази, .мења се и њена улога. Од карте у крупном 

размеру, која даје прецизне резултате при .мерењу раздаљина, површина и хоризонталних 

углова, намена карте у ситнијем размеру иде ка пружању погледа на шире подручје и даје 

могућност истраживања и откривања феномена које је једино тако могуће уочити. Приказ 

појава у ситнијем размеру може открити правилности у простирању те појаве и довести до 

њиховог лакшег и бољег разумевања и утврђивања веза и односа са околним појавама, што 

код категоријских карата јесте важно. Такав приказ може омогућити да се појаве сагледају на 

другачији начин, шrо представља посебну вредност, која није присутна код карата у крупни

јем раз.меру. Меккенес и Шодри пишу како се на карти у ситнијем раз.меру пне види .мање 

информација, већ се виде другачије информације" (Mackaness, Chaudhry, 2008). 

Ако је тополошки однос између објеката са карте крупнијег раз.мера очуван и на карти 

ситнијег размера, онда се може говорити о еквивалентности површина. У супротном, реч је 

о тополошкој недоследности. У односу на карте у крупном размеру, ситнији размер са собом 

носи очување тополошке или релативне прецизности у односу на позицијску или апсолутну 

прецизност. Жоао наглашава да ће националне картографске агенције код карата у ситнијем 

размеру своју пажњу усмерити на очување топологије уместо апсолутне прецизности (Јоао, 

1998). Она наводи и речи Нила Смита из британске картографске агенције (Ordnance Survey), 

из личне комуникације са њим: "На ситноразмерним картама, картограф би морао да уместо 

апсолутне прецизности буде посебно заинтересован за очување релативне прецизности по

јава. То је зато шrо је на ситноразмерним картама, тополошка прецизност често важнија" 

(Јоао, 1998). 

Картографска генерализација је у основи .мотивисана смањењем размера и потребом 

да се редукују детаљи онога што се приказује. Потреба за картографском генерализацијом и 

степен генерализације расту са смањењем размере у којој се приказују геопросторни подаци. 

Интензивнију картографску генерализацију прате и веће позиционе грешке објеката на 

карти. Са смањењем раз.мера, грешке које се јављају нису изазване само генерализацијом, 

него и пројекцијом. Непрецизност у мерењима на карти, под утицајем картографске генера

лизације и пројекције, у којој се карта налази, повећава се што је карта у ситнијем раз.меру. 

До грешке мора да дође, а задатак картографа је да грешке држи под контролом и управља 

њима, тако да карта и у ситнијем размеру задржи аналогију са оригиналом. 
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Дајући препоруке везане за избор картографске генерализације, Кашерс назначава да 

је "код крупноразмерних карата употреба конформних пројекција опште прихваћена. Екви

валешне пројекције се често користе код карата ситнијег размера на којима се приказују ста

тистички подаци" јер, како каже, за то за шта се ситноразмерне карте најчешће употребља

вају најзначајнија особина је очување површина или еквивалентност, која је "важна за све 

врсте ситноразмерних тематских карата, код којих се различитим нијансама приказује про

стирање различитих тематских категорија - карте за приказивање површинских класа - area 

class maps", ( Canteгs, 2002). 

Категоријске карте приказују површине, па би било добро те површине очувати и на 

картама ситнијег размера. То не значи да је у ситном размеру увек најбоље користити екви

валешне пројекције, већ и произвољне пројекције код којих нема драстичних деформација 

какве су типичне за еквивалентне и конформне пројекције. Никада се конформне пројекције 

не би смеле користити код категоријских карата у ситном размеру. Прави пример је нео

правдано коришћење Меркаторове пројекције за карту света, због великих деформација 

површина, идући од екватора ка половима. 

Кретање ка ситнијем размеру води ка промени приоритета, од очувања углова код 

конформних пројекција ка очувању површина код еквивалентних. Повећањем површине 

картиране територије такође долази до промене приоритета. Мерења која се врше на карти 

имаће различит степен грешке у зависности од тога у ком делу карте се налазе и којим прав

цем се пружају, на шта ће утицај имати картографска пројекција, или које деформације су 

претрпели подаци, што ће бити одраз картографске генерализације. Та неједнакост и пове

ћање грешке чине ситноразмерне карте неодговарајућим за било каква мерења. На картама 

крупног размера избор конформне пројекције, а не еквивалентне пројекције, скоро да се неће 

ни одражавати на та-ч:ност мерења. Малинг наводи да би на картама чији је размер крупнији 

од 1:500 ООО грешка при мерењима површине у конформној, а не у еквивалентној пројек

цији, била тривијална и износила испод 0,1% (Maling, 1993). Различит степен тачности ме

рења је и одредио намену крупноразмерних и ситноразмерних карата. 

Што се више удаљавамо од основног размера за који је и рађена моделска генерализа

ција, то је потреба за ревизијом моделске генерализације већа. У ситнијем размеру број класа 

којима је приказан свет тежи смањењу. Са повећањем разлике између основног размера у 

коме се налазе подаци и циљног у коме ће бити карта, повећава се и потреба за формирањем 
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другачијих класа и груписањем појединих класа у суперкласу што би довело до смањења ко

личине података и растерећења карте. Због тога је потребно и модел прилагодити размеру, 

уколико је велика разлика између размера за који је направљен и размера у коме га треба 

приказати. 

Степен генерализације неке појаве, код опште географске и крупноразмерне карте, 

није уједначен на целом листу карте или на целој картираној територији. Како се иде ка сит

нијем размеру или уже стручној карти, тако ће се, због намене карте и географије предела, 

локалне разлике повећати због различитог интензитета генерализације. 

4.9. Аутоматизација процеса генерализације 

Циљ аутоматизације у картографији, а самим тим и у картографској генерализацији, 

јесте програмирано обављање корака од којих се састоји процес израде једне карте. Ова фаза 

у картографији следи фазу дигитализације која је увела коришћење компјутера за задатке 

који су до тада ручно рађени. Поред убрзања рада, аутоматизацијом се избегавају неинспи

ративни поступци и радње које се понављају, а за које није потребно одлучивање од стране 

човека, или га је могуће формулисати. Њом се елиминише могућност појаве грешака до којих 

може доћи и оптимизује се процес израде карата. 

Проблем представља дефинисање правила по којима би се генерализација вршила и 

њихово организовање у јединствени систем. Преточити све знање и искуство, правила и 

технике из картографије, како би компјутер опонашао одлуке које је доносио човек, пред

ставља тежак задатак и посебан изазов. Извршене операције би требало да буду што при

ближније онима које би и човек обављао у датом случају. Очекивани резултат након генера

лизације свих географских елемената би требало да представља целину у којој саставни де

лови нису у међусобној колизији. 

ГИС као платформа која није прављена за картографску генерализацију, али је могуће 

искористити је и у те сврхе због њених могућности да манипулише геопросторним пода

цима, може да обави бројне задатке релативно брзо и прецизно. Корисницима који су упоз

нати са правилима генерализације требало би дати могућност да на што једноставнији начин 

дефинишу критеријуме по којима ће се она вршити. Међутим, она би се могла употребити и 

као помоћ онима који то нису. Једна од предности аутоматизације је да многима који нису 
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упућени у израду карата и генерализацију, а имају потребе за њиховом израдом, као резултат 

демократизације у картографији, поједностави поступак генерализације и пружи могућност 

израде квалитетније карте. 

Да би резултат аутоматизације картографске генерализације био квалитетан, аутор 

карте би морао да оптимизује и прилагоди параметре који су битни за конкретну карту. Они 

би се односили на све факторе који утич:у на њу: намену и размер карте, географске каракте

ристике предела (природне и друштвене), удаљеност са које се посматра, као и резолуцију 

приказа. 

Код резолуције би требало разликовати: 

- резолуцију у којој је извршена дигитализација података (објектна генерализација), 

- резолуцију података која говори о томе која је најмања величина ентитета (моделска 

генерализација) и 

- резолуцију приказа која се односи на размер и карактеристике медија (картографска 

генерализација), тј. да ли је у питању штампана карта или приказ на екрану. 

За изабрани размер, програм би сам могао да предложи одговарајући степен 

упрошћавања линија, а поред тога омогући и финија подешавања опција. Одговорима на пи

тања чему се од података даје примат, шта је од података мање важно, а шта уопште не би 

требало приказати, корисник обликује крајњи изглед карте. Упитник који би се попуњавао 

не би могао да се састоји само од ових главних питања, него и од већег броја потпитања. Број 

питања би се разликовао од једне до друге карте. Свако питање би уводило нови услов у ге

нерализацију и утицало на степен генерализације елемената садржаја карте. Сличне при

мере, везане за избор пројекције, даје Кантерс (Canters, 2002). 

Програм би могао да сугерише да је размер у коме се желе приказати подаци неодго

варајући и предложити другачије решење. То би могла бити препорука да се карта прикаже 

у крупнијем размеру или да се у крупнијем размеру прикаже само један њен део у коме је 

број објеката толики да њихово измештање може довести до значајних позиционих грешака 

и погрешне слике о стварном стању ствари. Могло би се десити да програм да препоруку да 

се приказ података изврши и у ситнијем размеру од оног који је предложен од стране кори

сника. Исувише крупан размер би се могао утврдити на основу великих празних површина 

и великих растојања између картираних појава. Још једна од препорука, могла би бити уво

ђење нових симбола, где би један симбол био носилац карактеристика целе групе појава на 

неком подручју (поступак који је у картографској генерализацији познат као типизација). 
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Један од rлавних проблема у аутоматизацији је редослед извршења корака, који су 

међусобно зависни. Све поступке картографске генерализације "требало би посматрати хо

листички, а не као серију изолованих независних поступака" (McMaster, 1989, према цитату 

Јоао, 1998). Измештање једноr елемента садржаја често резултује измештањем или елимина

цијом другоr елемента, а може се десити да се тај други елемент не сме ни елиминисати ни 

измештати. Овај проблем, довео је до дефинисања оператора генерализације. Велики број 

аутора је дао своје виђење потребних оператора. Међутим, њихов списак није коначан и није 

могуће урадити картографску генерализацију простим извршавањем оператора једног за 

другим. У пракси је логичније њихово комбиновање и паралелно третирање. 

Један од проблема аутоматизације је и структура података која није прилагођена про

цесу картографске генерализације, јер се подаци налазе у одвојеним слојевима. Тачке, линије 

и полигони никад не могу бити у истом фајлу. Такав је случај и са најчешће коришћеним .shp 

форматом података у ГИС-у. 

Квалитетних свеобухватних система за аутоматизовану картографску генерализацију 

у свету још увек нема. У случајевима где постоји неки вид аутоматизоване израде карата 

"потпуна аутоматизација је постигнута уз компромисе у смислу картографског квалитета и 

недоследности у поређењу са постојећим, ручно рађеним производима" (Duchene et al, 2014). 

У жељи да се олакша рад, по сваку цену смањи део посла који се при картоrрафској генерали

зацији обављао ручно и скрати процес израде карте, приступа се коришћењу недовољно раз-

. . . " 
ВИЈених процеса аутоматизације и "жртвУЈе квалитет карата. 

Улоrа аутоматизације у картографској генерализацији није само пружање помоћи, 

олакшавање и убрзавање процеса стварања карте, било за потребе картографа или лаика. Она 

постаје потреба и за брз приказ карата на геопорталима у различитим размерама. 

Као што програми за писање текста поштују правила која су имплементирана у поје

диним фонтовима, па сами прилагођавају размак између слова, што се обавља без знања ве

ћине корисника, тако би и програми који би се бавили израдом карата, па макар и у оквиру 

ГИС-а, могли да прилагоде изглед карте. Просечни корисник не би ни био упознат са могућ

ношћу таквих подешавања, док би напредни корисници имали шансу и за додатним прила

rођавањима. 

Сличан пример је и аутоматски мод на фотоапарату. Нема потребе да свако ко жели 

да користи фотоапарат зна на ком принципу он ради. Чак и они који користе мануелни мод 

- 46 -



немају потребу да знају на који начин апарат функционише, али је битно да знају шта поде

шавањима отвора бленде и експозиције могу да добију. Велика би била корист од примера 

који би кориснику показали до каквих би резултата довело које подешавање, а аутоматиза

цијом би се избегле значајне грешке које су резултат непостојеће картографске генерализа

ције. 

Аутоматизацијом би се симулирао рад картографа, али би се и елиминисао људски 

фактор, тако да би се избегле и случајне грешке. Она би омогућила равномеран и уједначен 

приступ свим деловима карте или сваком листу карте, ако се састоји из више њих, као што је 

случај са топографским картама. Таквим динамичним процесом, на који би и аутор имао 

утицаја, добила би се неупоредиво квалитетнија и оптимизована карта. 

4.9.1. Аутоматизација процеса у ГИС програмима 

Код класичних ГИС програма, као што су ArcGIS и QGIS не постоји опција да програм 

прати задате команде, њихов редослед и параметре који су коришћени, генерише к8д и на 

крају сними макро. Овако снимљена серија инструкција омогућила би једноставније извр

шење ГИС функција без интервенције корисника. За аутоматизацију радњи које се понављају 

могуће је у QGIS-y користити графички моделер у оквиру алата Processing. Сличан алат код 

ArcGIS-a зове се ModelВuilder. Они помажу у организовању и аутоматизовању низова корака. 

Модел се формира тако што се у њега прво додају улазни подаци и њихове вредности, 

а потом комбинација алгоритама из које произилазе жељени подаци. Интерфејс је графички 

и није неопходно познавање програмирања. На овај начин се осигурава идентично извођење 

ГИС функција, сваки наредни пут са новим подацима. 

Постоје мала одступања у приступу решавања проблема у QGIS-y када се то ради на 

класичан начин и када се жели аутоматизација процеса преко моделера. Најбоље је, а некад 

и неопходно цео процес поделити на више модела. Највећу разлику у односу на класичан рад 

у програму представља немогућност коришћења селекције, јер ће једном селектовани 

објекти остати селектовани до краја извршења целокупног модела. 
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5. Методе картографске генерализације категоријских 

карата 

5.1. Оператори генерапиэације 

Оператори генерализације представљају процесе којима се на елементима на карти 

врши одређена радња. Не користе се сви оператори за трансформације на свим типовима 

објеката. Неки су намењени само за један тип података (тачка, линија или полигон), а неки 

за два или више. Не постоји консензус у научној јавности о њиховом броју и називима, као 

ни шта би све требало да обављају. Такође се не одређује или предлаже начин на који би тре

бало да оператори буду имплементирани у ГИС софтвер. 

Међу првима је Рајт направио поделу генерализације на симплификацију за упрошћа

вање сложених делова и амплификацију којом се појачавају и наглашавају неки облици 

(Regnauld, McМaster, 2007). Робинсон је са сарадницима раставио процес генерализације на 

три дела: упрошћавање, класификацију и симболизацију, којима би претходио процес селек

ције (Regnauld, McМaster, 2007). 

Бројни научници који су се бавили проблемима генерализације (McMaster, Shea 1992; 

Ruas, Lagrange, 1995), давали су примере правила и ограничења. Иако је могуће наћи велики 

број таквих примера, они представљају само део могућих проблема на које се може наићи 

приликом генерализације. Настајали су упоређивањем изгледа појава и објеката на картама 

крупнијег размера и генерализованим картама ситнијег размера. Неки од њих су прављени 

за конкретне сетове података, са конкретним називима. Са друге стране, неки од њих су дати 

исувише уопштено. Последњих година поједини научници су сумирали досадашња сазнања 

везана за операторе генерализације и дали њихов преглед (Foerster, Stoter, Kobben, 2007; 

Roth, Brewer, Stryker, 2011). 

Не постоје прецизни описи за које типове података важе који оператори и шта се њима 

постиже. Неки од њих се односе на целокупну појаву, а неки на полигоне, линије и тачке од 

којих се појаве састоје. Објекти се могу приказати на различите начине. У неким базама са 

геопросторним подацима путеви могу бити приказани као једна линија, као две паралелне 

линије или као полигони. Проблем је и што су многи називи оператора синоними једни дру-
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гима, а није једноставно ни превести их на друге језике. Неки од њих не могу сами да функ

ционишу, па је неопходно да се извршавају у комбинацији са другим операторима. Постоје 

и разлике у броју акција потребних да се оператори изврше. Неки оператори су једностав

нији и за њих постоје алати готово у сваком ГИС софтверу, нпр. селектовање, док су други 

изузетно сложени. 

Неки оператори су присутни и у м.оделској и у картографској генерализацији, али 

постоје разлике у узроцима њихове примене. Оператори или активности које се при карто

графској генерализацији извршавају су међузависни и не могу се посматрати независно од 

осталог садржаја и то не само посматрано на нивоу једног слоја података у коме се налазе, 

него у односу на целокупни садржај који се налази на карти. Неке од активности захтевају и 

истовремено усаглашавање са насталим променама услед њиховог извршења. На пример, 

полигони који представљају неку класу и који се измештају, требало би да се споје са полиго

нима исте класе чим са њима дођу у додир. Овакво симултано извршавање активности се 

може надоместити поделом целокупног процеса на фазе. На тај начин би након сваке фазе 

уследило активирање претходно одређеног другог оператора, који би био извршен ако је за

дати услов испуњен. На пример, сваки пут након померања полигона за одређену дистанцу, 

уколико су у додиру са полигонима исте класе, померени полигони се спајају са њима. Након 

тога долази други корак у коме се остали даље померају и поново проверава да ли су сада ти 

померени полигони у додиру са полигонима исте класе. 

Још један од фактора који може утицати на исход картографске генерализације је ре

дослед којим ће се оператори употребљавати. Правилним избором. редоследа извршења опе

ратора може се утицати на крајњи изглед карте. Такође, за сваки од оператора постоји велики 

број различитих алгоритама. Резултати које они могу дати ретко када могу бити исти. Нису 

ни сви оператори подједнако заступљени у процесу генерализације. Неки од њих се користе 

чешће, неки ређе. 

До сада није било предлога назива оператора на српском. језику, па ово представља по

кушај избора адекватних термина: 1. упрошћавање (simplification), 2. поравнавање (smoothing), 

3. здруживање (aggregation), 4. обједињавање (amalgamation), 5. стапање (merging), 6. сажи

мање (collapse), 7. дотеривање (refinement), 8. преувеличавање (exaggeration), 9. побољшавање 

(enhancement) и 10. измештање (displacement). 

1. Упрошћавање представља селективно искључивање, одбацивање, елиминисање, 

изостављање појединачних тачака или група тачака од којих се састоји неки објекат. Делови 
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објекта се одбацују са циљем да се његов изглед упрости, али уз услов о-ч:увања кључних де

лова, како ова мера не би имала утицаја на његову препознатљивост. У овом случају не врши 

се никаква замена постојећих објеката неким другим типом објекта, већ се поједини њихови 

делови бришу. 

2. Поравнавањем се назубљени делови линија ублажавају и постају углађени. Овим 

оператором померају се тачке превасходно из естетских разлога. Поравнавањем се премеш

тају тачке у покушају да се угладе неправилности и задржи најзначајнији ток линије 

(McMaster, Shea 1992). 

3. Здруживањем група идентичних или сличних и територијално блиских објеката, 

који се међусобно не додирују, приказује се један објекат који их све репрезентује. Могуће је 

групу тачака представити полигонима који се односе на површину на којој се оне налазе. У 

случају полигона, више њих се приказује на исти начин на основу заједничких карактери

стика које међусобно деле. Здруживање "уrлавном обухвата комбиновање тематских инфор

мација" (Smaalen 2003). 

4. Обједињавање се користи за податке који се приказују као полигони, у случајевима 

када се више малих полигона налази на међусобно малом растојању. Најчешћи приступ је 

формирање већег полигона од више мањих, тако да су границе већег полигона делови спољ

них граница мањих полигона. Сви полигони или делови полигона који су се налазили између 

малих полигона преведени су у класу којој припадају обједињени полигони. Резултат је по

већање површине једне класе на рачун осталих класа. 

5. Стапањем, групе паралелних или скоро паралелних линија бивају приказане ма

њим бројем линија. Код полигона, више појединачних полигона који припадају истој класи 

или суперкласи се спаја у један полигон. Стапање се подноси само на просторну компоненту" 

(Smaalen 2003). 

6. Сажимање је оператор којим се приказ једног ентитета поједностављује на тај начин 

што се приказује друrим, једноставнијим ентитетом или симболом. На пример, приказ по

лигона који је дводимензионалан или линије која је једнодимензионална замењује се тачком 

која је нуладимензионална, или се полигон замењује линијом. 

7. Дотеривање је приступ којим се нека појава или објекат који се састоји из више слич

них делова поједностављује тако што се прикаже мањи број тих делова. На тај на-ч:ин, мањи 

број делова репрезентује целу појаву. 
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8. Преувелича13ањем се повећава део неког елемента, како би се сачувао, јер не би било 

могуће његов облик приказати у ситнијем размеру. Састоји се од локалног померања дела 

објекта. Померање се не врши на целом објекту, него само на неком његовом критичном 

делу. Типичан пример за преувелича13ање је повећање ширине неког коридора, како би испу

нио услов да буде јасан и читљив. 

9. Побољша13ање је везано за унапређивање изгледа неке појаве која је већ приказана 

симболом да би се истакао значај те поја13е или појасниле неке чињенице из стварности. 

10. Измештање је оператор који служи за раздвајање објеката због њихове блискости. 

Врши се померање елемента или неког његовог дела уколико се он преклапа са неком другом 

поја13о.м или ако јој је исувише близу. При измештању објекат задржа13а свој облик. Ово је "нај

компликованији оператор генерализације, јер захтева сложена мерења" (Slocum et al, 2005; 

Regnauld, McMaster, 2007). 

Картографска генерализација је комплекснија од моделске. Генерализациони алати 

који постоје у ГИС програмима угла13ном се односе на објектну и моделску генерализацију и 

уз то, њих је .много једноста13није аутоматизовати. 

Елиминисање се као оператор први пут помиње 1996. године (Lee, 1996). Оно пред

ста13ља широк појам који говори о то.ме шта од објеката не треба да буде присутно на карти, 

али не каже на који начин би тај објекат требало уклонити. Овај оператор се извршава на 

објектима који не испуња13ају неки од услова, најчешће геометријски. Елиминација тачака и 

линија је неупоредиво једноста13нија од елиминације полигона. Први поступак би се могао 

решити и простим брисањем са карте објеката у виду тачака и линија. Са полигонима би тако 

нешто било могуће са.мо онда када они не прекривају целу територију, него се ја13љају спора

дично. Ако би се то урадило код полигона који у потпуности прекривају карту и служе као 

основа преко које су нанети остали елементи садржаја, створила би се празна подручја и кон

тинуитет би био нарушен. Код категоријских карата врши се елиминација полигона чија 

површина није довољно велика да би се могла приказати. Елиминација ће се разликовати у 

случају када се полигони налазе уз неки са којим имају заједничку суперкласу, у односу на 

случај када се битно разликују од окружења. 
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5.2. Стратегије генерализације 

Моленар предлаже четири стратегије генерализације "векторских карата са једин

ственом вредношћу" (SVVМ - single-valued vectoт maps) (Molenaar, 1996). Под тим називом се 

управо мисли на категоријске карте где је сваки полигон представљен једном атрибутском 

вредношћу. То су: генерализација која је заснована на геометрији, генерализација заснована 

на класама, функционална и структурална генерализација. Све ове стратегије се односе само 

на генерализацију геопросторних података у базама података - на моделску генерализацију. 

Није могуће поставити знак једнакости између неке од њих и картографске генерализације 

која је вршена у овој дисертацији. Поједине етапе картографске генерализације категориј

ских карата у овој докторској дисертацији садрже неке елементе Моленарових стратегија, 

али не у целости. Може се рећи да је у овој дисертацији предност увек давана верзији гене

рализације која је комбинација Моленарових стратегија генерализације, у првом реду гене

рализације засноване на класама и оне засноване на геометрији. 

Картографска генерализација, која је предмет проучавања у овој докторској дисерта

цији, увек је условљена смањењем размера, што је случај и са генерализацијом заснованом 

на геометрији. У слови да дође до спајања два полигона су: 

1. да је површина полигона који се припаја другом мања од одређене минималне површине 

за дати размер и 

2. да се полигон припаја суседном полигону са којим има заједничку суперкласу (Прилог 6). 

О изграђено земљиште 

О виноград 

• воћњак 

Прилог 6. Пример стапања полигона који деле заједничку суперкласу . 

.АЈ.<.о се код другог услова деси случај да је полигон окружен већим бројем полигона са 

којима има заједничку суперкласу, онда се тражи неки додатни услов који ће одредити са 
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којим од њих ће се спојити. Тај додатни услов може бити нпр. површина суседног полигона 

(Прилог 7-А) или дужина границе коју са њим дели (Прилог 7-Б). Ако није испуњен други 

услов јер није окружен полигонима са сличном класом, тј. са онима са којима има заједничку 

суперкласу, онда се припаја оном са којим има неку вишу заједничку суперкласу. Ако ни 

таквих полигона нема, онда се припаја полигону са којим дели најдужу границу или полиго

ном који има највећу површину. 

О листоnадна шума (48,8%) 

О четинарска шума (27,2%) 

О мешовита шума (24%) 

7-А 

7-Б 

Прилог 7. Пример стапања полигона у случају када се граничи са два полигона са којима дели заједничку 

суперкласу ако се за додатни услов узме површина или дужина границе суседног полигона (проценти по
казују удео класе у укупној површини). 

Разлог зашто се стапају полигони који имају заједничку суперкласу и то прво са онима 

са којима имају најближу заједничку суперкласу је тај што се на тај начин смањују грешке до 

којих може да доведе превођење једне класе података у неку другу класу, друге категорије, 

са којом не дели никаква својства. Припајање једног полигона другом врши се на тај начин 

што полигон који не може опстати на карти ситнијег размера добија карактеристике тог дру

гог већег полигона. Другим речима, класа првог полигона се мења у класу у којој се налази 

други полигон. 

Припајање полигона неком другом полигону, са којим нема заједничку суперкласу, 

користи се као последња опција, тек када се исцрпе све остале могућности. Њега условљава 

само величина полигона и ниједна друга одредба. Оваквом спајању подлежу само полигони 
• lt • • • 

КОЈИ нису окружени псличним полигонима са КОЈИМа има]у заЈедничку суперкласу. 

Како Смален истиче "генерализација заснована на класама базирана је на употреби 

- 53 -



посrојеће таксономије, да би се утврдило да ли је класа у вези са заједничком суперкласом" 

(Smaalen, 2003). При оваквој генерализацији, две класе са заједничком суперкласом се спа

јају и из ниже класе прелазе у вишу класу или суперкласу. Обим квалитативних информација 

које носе те две класе се смањује и тако губе појединости. Предност овог начина је тај што се 

задржавају међусобни односи површина на нивоу суперкласа, мада се детаљност смањује. У 

случају моделске генерализације, овакве операције се врше на свим полигонима. Ово би 

представљало недосrатак ако би се применило у случају картографске генерализације, јер се 

на овај начин не би третирали само они полигони који су угрожени променом размера. У 

картографској генерализацији вршеној у овој дисертацији учињен је покушај да се што више 

сачува разноврсност података из оригиналног модела. Зато подаци нису сведени на неке 

више класе или суперкласе, али се потреба за тим осећа са повећањем разлике у размеру 

између циљаног модела и оног на основу кога се врши картографска генерализација. 

5.3. Стапање и здруживање полигона 

Постоји више оператора који би се могли користити у сврху картографске генерали

зације која ће код категоријских карата резултирати смањењем броја полигона. То су опера

тори који врше неки вид спајања полигона, а најчешће је то здруживање, стапање, обједиња-

вање и елиминисање. 

Ормелинг за потребе генерализације базе геопросторних података издваја три врсте 

здруживања: графичко, концептуално или семантичко и геометријско (Ormeling, 1996). 

Свако од њих број полигона своди на мању меру. Концептуално и геометријско здруживање 

са собом носе и смањење броја класа. Ове две врсте здруживања код објектне генерализације 

представљају суштину, јер се наш начин интерпретирања света и његово схватање, заснива 

на сврставању сrвари, па и особина, у категорије и класе. На тај начин се уводи ред и редукује 

комплексносr сrварног света. Код моделске генерализације концептуално и геометријско 

здруживање је пожељно, јер се географски подаци тако прилагођавају моделу који се креира. 

Код картографске генерализације концептуално и геометријско здруживање је могуће, али 

се на тај начин мења модел чија је намена претходно одређена. Како је предмет ове докторске 

дисертације картографска генерализација, у раду ће се вршити само графичко здруживање, 

како би се сачувала оригинална сrруктура и изворна намена, обезбедила неутралност и избе

гао утицај на садржај који оном ко сrвара карту можда и није толико близак, да би могао да 
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га мења. Графичка генерализација подразумева придруживање малих полигона великим. На 

тај начин се смањује само графичка резолуција, не и семантичка, јер број класа остаје непро-

мењен . 

..,Због свог својства да поједностави велики број корака апстракције и због одсуства ге

нерализационих грешака, на здруживање се гледа као на централну операцију процеса гене

рализације" (Smaalen, 2003). Како се Смален не бави картографском генерализацијом, код 

њега здруживање подразумева промену класе свих здружених полигона у неку нову вред-

ност. 

Као што је напоменуто, различити аутори под једним оператором подразумевају 

вршење различитих активности. Рот и сарадници (Roth, Вгеwег, Strykeг, 2011) здруживање 

посматрају само као замену више објеката или појава једним (који је већих димензија), с тим 

што је та промена увек праћена променом података из једног типа у други тип који је са више 

димензија. То значи да се здруживање не може вршити на полигонима, него је само могуће 

појаве приказане тачкама приказати полигоном или линијом, или линије приказати поли

гоном. Њихово објашњење за стапање је слично Бадеровом и Вајбеловом (Bader, WeiЬel, 1997) 

здруживању по питању припајања делова полигона. Пример на коме се оно може објаснити 

је припајање дела полигона који се налази између два или више полигона са циљем да се 

елиминише узани део који их раздваја или споје полигони. На овај начин делови полигона 

који се налазе између деле се на пола и мењају класу (Прилог 8). У овом случају долази до 

промене у заступљености класа. 

Овакав вид здруживања решава једино проблем уског коридора између два полигона. 

Ако уз то један од полигона нема ни довољну површину да би опстао на карти одређеног 

размера, потребно га је стопити са суседним полигоном сличне класе (Прилог 9-А). 

Припајање дела полигона не би морало да се изврши на начин да се цела површина 

која се налази између два полигона конвертује у њихову класу и споји са њима. То би се могло 

извести и прављењем коридора између полигона који су близу један другом или су поређани 

у низу. Избором минималне дозвољене ширине коридора, који би спојио полигоне на месту 

где је растојање између њих најкраће, смањила би се грешка везана за процентуални удео 

класа на карти (Прилог 9-Б). 
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О ливада (60,9%) 

О воћњак (20,7%) 

• шума (18,3%) 

О ливада (58,1%) 

О воћњак (22,1%) 

• шума (19,8%) 

Прилог 8. Здруживање полигона по Бадеру и Вајблу. 

О ливада (60,9%) 

О воћњак (20,7%) 

• шума (18,3%} 

О ливада (58,1%) 

О воћњак (41, 9%) 

О ливада (60,1%) 

О воћњак (39,9%) 

9-А 

9-Б 

Прилог 9. Стапање полигона који нема довољну површину, А - након здруживања по Баделу и Вајблу, Б -

након прављења коридора. 
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Стапаље полигона се може користити за спајаље оних који су исте класе, деле неку 

заједничку суперкласу или су исте категорије и налазе се један поред другог. То може бити 

случај са катастарским подацима јер rранице парцела могу раздвајати исте појаве. Стапаљем 

ће се од више полигона који су физички повезани и деле исте карактеристике формирати 

јединствени полигон, чиме ће нестати rранице које су их раздвајале. Код података који су 

добијени на основу снимака из ваздуха то неће бити случај због непостојаља видљивих гра

ничних линија које вештачки деле исту појаву. Стапаљем се могу спајати и полигони који 

имају неке сличности једни са другима, али и полигони који припадају тотално различитим 

категоријама, при чему ће један полигон постати део другог полигона, преузимајући његове 

карактеристике. 

Стапаље малог полигона са суседним је могуће вршити, као што је поменуто, на 

основу сличности, али и дужине границе коју са неким од њих дели (најдужа заједничка гра

ница) или на основу њихове површине - стапаље са највећим полигоном (видети поглавље 

5.2. и Прилог 7). У случају да се један полигон rраничи са више себи семантички сличних 

полигона, створио би се проблем са којим од њих би га требало стопити. Увођењем средишње 

линије - скелета полигона, добила би се мрежа којом би било могуће поделити полигон на 

делове, а онда делове стопити са сличним полигонима. Тако се не би фаворизовала ни једна 

од класа које су приказане на карти. 

Рот, Бруер и Страјкер за стапаље кажу да оно представља "замену појаве репрезента

тивном појавом истог опсега" (Roth, Brewer, Stryker, 2011), међутим, при тој конверзији де

лови других појава су на губитку. Таква дефиниција је могућа на њиховом примеру стапаља 

rрупе острва са копном које им је у непосредној близини (Прилог 10). У том примеру се 

посматра само једна класа - копно, јер водена површина захвата велики проценат карте, па 

се "губитак" њених делова може толерисати због већег значаја очувања фрагмената копна. 

Море или океан су на свим општим географским и тематским картама, осим наутичких, увек 

мањег значаја у односу на копно које је у центру пажње, због мале количине информација 

које са собом носе. Овај оператор тешко и да би се користио за стапање водених површина, 

сем у неким случајевима код приказа стајаћих вода. У случају у коме се користи у овој дисер

тацији, уз постојаље више различитих класа које су једнаког ранга у погледу битности и чије 

стапаље је истовремено, тешко би се могло говорити о задржавању "истог опсега". 

Категоријским обједињаваљем врши се пнајбоље очуваље статистичке стварности 

приказа и на овај начин, статистичка вредност индекса је практички константна и готово 
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са13ршена за све класе употребе земљишта" (Caldairou et al, 1999). Ферстер, Стотер и Кобен не 

пра13е разлику између обједињавања и стапања, јер како наводе једина разлика је у томе што 

се обједиња13ање користи за спојене, а стапање за одвојене поја13е (Foerster, Stoter, КбЬЬеn, 

2007). 

D копно (45,3%) 

О море (54,7%) 

D копно (52.4%) 

О море (47,6%) 

Припог 10. Стапање полигона по Роту и сарадницима (Roth, Brewer, Stryker, 2011). 

5.4. Измештање полигона 

Једини оператори генерализације који могу да код категоријских карата сачувају по

једине полигоне како они не би били елиминисани, јесу измештање и преувелича13ање. 

Када се на малом простору нађе више објеката, није могуће да сви задрже тачну пози

цију и на карти ситнијег размера. Ако би се то урадило, дошло би до њиховог међусобног 

преклапања. Зато је неопходно неке од њих изместити. То се ради само код картографске ге

нерализације, не и код објектне и моделске, јер се модели који њима настају користе за ме

рења и анализу у ГИС-у, док се код картографске не користе. Зато на измештања не треба 

гледати као на грешку нити на нешто што ће приликом мерења доводити до грешака. 

Измештање објеката је легитиман поступак у креирању карата. Код картографске ге

нерализације, опра13дано је ,,жртвовати" позициону прецизност због неке друге прецизности. 

Не постоји географска карта на којој нешто од садржаја није измештено. Неки подаци на кар

тама претрпе промене услед картографске генерализације, па коришћење података са карата 

за анализу у ГИС-у није препоручљиво. Као што је већ напоменуто у погла13љу 4.7, такви по

даци нису адекватни за анализу, али услед недостатка и немогућности приступа оригинал

ним базама података, грешке које карте са собом носе, нај-чешће као резултат измештања, 

узимају се као прихватљиве. 
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Степен измештања неког објекта повећа13аће се са смањењем размера и повећањем 

блискости између објеката. Што је карта ситнијег размера, то симбол који користимо за при

каз неког објекта заузима већу површину у природи. Минимална величина неког картоrраф

ског знака ограничена је људским видом, технологијом штампе или густином пиксела на мо

нитору на коме се приказује. Повећање густине објеката на малом простору такође повећа13а 

степен измештања и број објеката чија ће позиција бити промењена услед њиховог узајамног 

измештања. 

Највиши приоритет позиционе тачности и прецизног приказа на карти имају геодет

ске тачке, водотоци, rранице, међусобна укрштања комуникација или њихово укрштање са 

реком. Они имају и највећу моћ измештања, па се по њима прилагођавају остали објекти и 

поја13е. Називи на картама се последњи уносе на карту и њихов положај зависи од свих оста

лих елемената садржаја. Не постоји универзални редослед измештања објеката, а у случају 

топографских карата постоје различити приступи у појединим дрЖа13ама. Редослед је услов

љен, као и картографска генерализација, наменом карте и географијом картираног подручја. 

У појединим земљама се на топоrрафским картама најпрецизније представљају железничке 

пруге, а не речни токови. То је случај у Уједињеном Краљевству и Аустралији. Од линијских 

објеката, реке се приказују прецизније у односу на остале линијске објекте на топоrрафским 

картама Швајцарске, Португалије, Шпаније, Србије и др. 

Гледано по типу векторских података, генерализација (елиминација) се компликује 

повећањем броја тачака које садржи ентитет. Према Браселу и Вајблу "поја13е које се прика

зују тачкама нуде највећу слободу по питању манипулације њима, па су то елементи на карти 

са којима је најлакше упра13љати при генерализацији" (Brassel, WeiЬel, 1988, према цитату 

Јоао, 1998). Линијски подаци су једноста13нији за генерализацију од података који су прика

зани полигонима, а подаци у виду тачака још једноставнији. Измештање је захтевније од 

елиминације, али и оно на исти начин, са порастом броја тачака које садржи ентитет, постаје 

комплексније. Зато се у литератури најчешће и могу срести примери измештања објеката 

који се предста13љају тачкама. То су они који се приказују знаковима који у основи имају неки 

геометријски облик. Међу њима, због великог значаја, али и учесталости поја13е, присутна су 

решења везана за измештање зrрада. Све зграде се приказују симболима осим оних већих 

које се могу приказати у размеру карте. Њихово измештање се најчешће врши у односу на 

пут. Измештање мора да резултира стварним распоредом, као што је то у природи. Генера

лизација зграда се врши тотално другачије од полигона код категоријских карата. Поред 
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поштоваља минималне удаљености између знакова, за зграде је битна и њихова оријента

ција. 

Ако се, на пример, уз неки споменик налази чесма, немогуће је оба објекта приказати 

тако да им позиција из природе буде верно пренета, јер би се два знака преклапала. Зато се 

један од њих измешта. Ако би у природи ова два објекта била удаљена 10 m, то значи да би 

центри знакова на карти 1:10 ООО били удаљени 1 mm, а сами знакови би се додиривали. Чак 

и у овако крупном размеру, било би нужно минимално измештање знакова. Удаљеност гео

метријских центара на карти размера 1:25 ООО би износила 0,4 mm, тако да би се у овом слу

чају они и преклапали. Измештаље знакова за 1 mm на карти одговарало би раздаљини од 

25 m у природи. У стварности би било примера да су објекти на удаљености и на много мањој 

од 10 т на терену. Код општих географских и топографских карата измештаље би претрпео 

знак којим се приказује чесма, јер би споменик био тај по коме бисмо се оријентисали. Код 

тематске карте везане за водоснабдеваље било би супротно, па би знаци за чесме и изворе 

били приоритетни. Уколико би постојала два објекта истог типа, веома блиска, а њихов при

каз био од велике важности, онда би се оба знака на карти померила у супротном смеру од 

суседног, толико да се та два знака не преклапају. 

Позиционирање хидрографије на карти има углавном приоритетни значај. Тек након 

постављаља водотока уцртавају се путеви. Путеве који прате ток реке и налазе се на малој 

удаљености од ње неопходно је изместити како се знак за пут не би потпуно или делимично 

преклапао са знаком за реку, или чак био толико близу знака за реку и доводио у забуну ко

рисника карте (видети поглавље 4.7. и Прилог 5). 

Величина измеmтаља условљена је размером карте и међусобном близином појава 

које се приказују. На пример, на карти 1:25 ООО све реке ширине до 5 m биће приказане ли

нијом дебљине 0,3 mm, што значи да ће ширина реке од 1,5 m, на карти бити повећана пет 

пута. На истој карти, пут ширине 5 m, приказан знаком ширине 0,6 mm, биће увећан три 

пута. Ако су река и пут у природи један поред другог, неопходно је на карти одвојити знакове 

којима се они приказују и то тако што би се изместио пут. Уколико је случај да се уз тај пут, 

са супротне стране реке, налазе и грађевине, њихово измештаље биће још драстичније, а на 

позицију зграда утицаће ванразмерни знак реке, размак између знака за реку и пут и ван

размерни знак за пут. 

До измештаља посредно долази и услед упрошћаваља објеката и појава приказаних 
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линијским знацима и упрошћавања линија које представљају rранице полигона. У овом слу

-чају измештање није условљено "борбом" за простор. 

Неке линије, а првенствено се мисли на хидроrрафију, доводе до измештања других 

линија и тачака. Измештање река утиче и на мењање рељефа. Изохипсе се прилагођавају 

упрошћеним линијама водотока, како не би изгледало да су реке измештене из својих ко

рита. Сли-чно је и са прилагођавањем дужине реке упрошћеној обалској линији. Такође се, 

због значаја позиције појединих тачака, могу измештати друге тачке или линије. 

S.S. Измештање полигона код категоријских карата 

У ГИС-у је могуће вршити измештање полигона на основу њихових координата и ко

ордината жељене дестинације. То се врши посебним померањем по геоrрафској дужини и 

одвојеним по географској ширини. Код правоуглих координата вредности померања добијају 

се одузимањем почетних вредности геоrрафских дужина и географских ширина од њихових 

крајњих вредности. То је могуће извести у QGIS-y, нпр. користећи додатни модул Affine 

Тransformations. 

Код оваквог померања, постојали би проблеми тополошке природе. На месту на коме 

се полигон налазио пре измештања остала би празнина, а на месту на коме је измештен 

дошло би до преклапања са другим полигонима и грешке у топологији. За тако нешто не би 

било у реду кривити ГИС софтвер, јер тешко да би неком ко ради у њему таква функција могла 

бити од користи. Одатле и непостојање решења за померање полигона и аутоматско прила

гођавање њега и осталих полигона, тако да до преклапања не дође. Не постоји потреба у ГИС

-у за измештањем полигона јер оно што се са њима ради је или обрада података на основу 

постојећих полигона (углавном везано за припадност неког елемента полигону или мерење 

површине полигона} или се полигони креирају на основу неких тачака или линија или 

растерских података. Измештање је оператор који се искључиво користи код картографске 

генерализације, а подаци са којима се ради у ГИС-у не би требало да су мењани на тај начин. 

Измештање у картоrрафској генерализацији је пожељно и неопходно. Такав је случај 

и код картографске генерализације категоријских карата. Измештање је настало као потреба 

да се сачува реалност постојања неке класе, која се јавља у фрагментима. 
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Различити типови садржаја на картама не утичу на исти начин једни на друге. Поли

гони код категоријских карата немају утицаја на линијске податке или оне који су приказани 

та-чкама. Они не доводе до измештања линијских података, нити ови други измештају поли

гоне. Линијски подаци могу утицати на приказ полигона једино када својим пружањем пре

сецају полигон, тако да неки његов део не испуњава услов опстанка на карти због своје недо

вољне површине. Полигони се налазе у посебном слоју и представљају основу преко које се 

наносе остали објекти и појаве. Зато није проблем посматрати их одвојено у односу на остале 

елементе. Таква њихова природа доста олакшава генерализацију, јер их је могуће посматрати 

независно од осталог садржаја приказаног линијама и та-чкама. 

Једини начин приказа и осталих елемената на категоријским картама, тако да они не 

пресецају полигоне, јесте постављање транспарентног слоја полигона са категоријским пода

цима преко осталог садржаја карте. На тај начин ће линијски подаци и они који се приказују 

та-чкама, као и картографски знаци и текстуални садржај, бити стављени у други план, њи

хова читљивост биће смањена, али њихово присуство неће сметати разумевању категоријске 

карте. Присуство других елемената олакшаће сналажење на таквој карти и довешће поли

гоне у просторну везу са осталим географским садржајем. 

Категоријски подаци у виду полигона, који се приказују на картама, не утичу дирек

тно на позиционирање осталих елемената садржаја карте, јер се нај-чешће користе као 

подлога. Преко категоријских података у виду полигона, као подлоге, наносе се водотоци, ко

муникације, насеља, стајаће воде и остали картографски знаци. Картографска генерализација 

категоријских карата може се вршити засебно у слоју у коме су смештени само полигони од 

којих се категоријске карте састоје. Меккенес истиче то као предност приступа заснованог 

на лејерима и поред тога што се "генерализација на картама (као проблем географског моде

ловања) доста тиче међусобних односа и утицаја између појава" (Mackaness, 2007). 

Иако би категоријске податке могли независно посматрати и на њима вршити гене

рализацију, минималне измене би биле неопходне и након додавања новог слоја података. 

До њих би се морало доћи због подела површина изазваних нај-чешће линијским подацима. 

Слој линијских података који би био постављен преко категоријске карте довео би до деобе 

полигона и појаве ситних полигона, чија би површина била недовољна да би се нашли на 

карти. Када, нпр. пут који прелазећи преко неког полигона, подели тај полигон тако да један 

његов минимални део остане са супротне стране пута у односу на остатак тог полигона, 

потребна је елиминација тог малог дела. 
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Монмоније алгоритме за измештање појава којима се бавио описује као "најзагонет

нији аспект картографске генерализације" (Monmonieг, 1987, према цитату Јоао, 1998), због 

њихове зависности од контекста и околних појава. Жоао је у свом докторату, који је накнадно 

објављен као монографија под називом ,,Узроци и последице картографске генерализације", 

оценила "измештање (линија и полигона) једним од аспеката аутоматизоване генерализа

ције, који је и поред свог значаја најмање обрађиван због своје комплексности" (Јоао, 1998). 

Смален, Жоао и Милер наводе да измештања код ручно рађене картографске генера

лизације доводе до великих грешака и непрецизности у анализи података у ГИС-у (Smaalen, 

2003). Објашњење за тако нешто може бити да је такав став дат из позиције корисника гео

просторних података у ГИС-у, али он нема оправдање, јер ти ручно генерализовани подаци 

су карте, а оне и нису намењене томе. Не би се смело заборавити да је разлог измештања и 

стапања објеката њихов приказ на карти у ситнијем размеру, а не рад са тим подацима. 

Европска организација за истраживање просторних података EuroSDR финансирала је 

један од најсвеобухватнијих пројеката који се тичу картографске генерализације "Истражи

вање стања развоја генерализације", који је започет 2006. и трајао до 2010. године (Stoter et 

al, 2010). Главни циљ пројекта био је оцена могућности актуелних програма да врше аутома

тизовану генерализацију. Интерес фирми које се баве развојем комерцијалног софтвера у ове 

сврхе, био је упознавање са тим шта и како треба поправити код сопственог софтвера, а за 

научне истраживаче добијање увида у то који је софтвер у стању да врши аутоматизовану ге

нерализацију и докле она досеже. Једина могућност померања полигона била је везана за 

зграде које су представљене полигонима. Њихова природа је таква да оне нису непосредно 

окружене неким другим полигонима, па њихово померање не мора обавезно да доведе до 

преклапања полигона. Чак и такви једноставнији алати били су тек прототипи. Ни један од 

комерцијалних програма није био у стању да изврши измештање полигона који приказују 

различито коришћење земљишта. 
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5.6. Генерапиэација попигона 

Полигони, у односу на остала два типа, представљају сложенији тип података. Поли

гон је одређен двема димензијама и користи се за приказ неког подручја. У ГИС-у се дефи

нише као крива затворена линија код које се почетна и крајња тачка поклапају. Њихова гене

рализација је компликованија од генерализације осталих типова података. Вајбел је пре три

десет година написао: "Аутоматска генерализација појава које се приказују линијама (укљу

чујући њихов избор) је проблем мање комплексности у поређењу са онима које укључују и 

друге облике као што су површине" (WeiЬel, 1986, према цитату Јоао, 1998). Генерализација 

полигона и данас представља проблем. Постојећи предлози су углавном само концепти, а 

примери алгоритама нису у потпуности функционални. 

Ограничавајући фактор за присуство неке појаве на карти или бази геопросторних по

датака је његова величина. Та величина се на карти односи на површину полигона, док се код 

базе геопросторних података она односи на површину те појаве у природи или на снимку на 

основу кога се израђује база података. Само полигони који имају одређену површину и ши

рину, могу се наћи на карти, јер само такви се јасно могу распознати. Минимална величина 

полигона условљена је густином тачака или пиксела на медију на коме се карта приказује и 

технологијом којом се то ради. У зависности од врсте података, тј. дали су у питању полигони 

који се могу наћи усамљени на карти или полигони који попуњавају целокупну површину, 

зависиће и начин њихове елиминације. Уколико су усамљени, њиховим елиминисањем се 

не утиче на околне полигоне, јер њих и нема, док је код категоријских карата ситуација дру

гачија, тако да би се једноставним брисањем полигона уrрозио континуитет података. 

Брисањем полигона са карте нарушио би се однос површина између класа. Због тога 

постоји више решења како би се грешке које на тај начин настају умањиле. Од таквих решења 

корист би имао и приказ полигона код категоријских карата и оних који су усамљени. Сва 

постојећа решења, која су и међусобно компатибилна, могу се свести на увећање полигона, 

повезивање више малих полигона и стапање полигона са суседним полигонима. Ормелинг 

генерализацију код које се мали полигони припајају већим назива "доминационом генера

лизацијом" (Oпneling, 1996). Ни за једну од поменутих солуција не постоји једноставна функ

ција у ГИС-у којом би генерализација полигона могла да се изврши на аутоматизован начин. 

Пример у којем се полигон увећа да не би дошло до његове елиминације, само је на-
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изrлед једноставан поступак. Простим увећањем, делови тоr полиrона довешће до прекла

пања са околним полиrонима и нарушити топологију. Увећање би било могуће извршити 

подједнаким ширењем полигона у свим правцима или бафером око полигона, тј. појасем 

одређене ширине. Проблем топологије било би могуће решити тако што ће се новим поли

гоном пресећи околни полигони и тај пресек припојити полигону који се увећава. 

Један од начина повезивања више малих полигона је остварив уз помоћ коридора ко

јима се повезују блиски полигони. Он са собом носи промене удела класа у укупној повр

шини, какав је случај и код увећања полигона. Те промене нису мале, а уз то су и непредви

диве. 

Начин на који је повезивање полигона урађено у овој дисертацији је привлачење по

лигона, једних ка другима. Полигони чија је површина недовољна да би се могли приказати 

у конкретном размеру се померају и након што се додирну, они се сједињавају. 

Стапање полигона са околним је практично гледано најједноставније, јер не доводи до 

тополошких грешака. Његова примена је присутна код моделске генерализације већ дуже 

времена, али у доступним ГИС програмима нема готових алгоритама и функција које би ста

пање аутоматизовано извршавале. 

Моленар предлаже неколико стратегија за извођење моделске генерализације, које се 

тичу генерализације полигона, а то су: генерализација заснована на геометрији, генерализа

ција заснована на класама и функционална генерализација (Molenaar, 1998). При свакој од 

стратегија, дозвољено је стварање нових класа на основу постојећих, јер је у питању моделска 

генерализација. 

Код генерализације засноване на геометрији, сви полигони који не испуњавају услов 

приказа у одређеном размеру стопиће се са неким од околних. За стапање ће се изабрати по

јава која припада истој класи, а ако такве нема, онда она са којом деле прву заједничку супер

класу. Тек ако појава у окружењу нема ни једну сличну себи, доћи ће до стапања са суседном 

са којом нема ништа заједничко. За стапање полигона бирају се они који су тематски слични, 

јер ће на тај начин, како Моленар каже, "тематско загађење бити минимално" (Molenaar, 

1998). 

Генерализација заснована на класама врши стапање полигона на основу сличности 

појава, без обзира на величину полигона. На тај начин се и полигони чији опстанак није угро

жен размером, стапају са околним полигонима на основу припадности заједничкој класи или 
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категорији. 

Полигони се код функционалне генерализације стапају на основу одређеног контек

ста у коме се нађу групе повезаних полигона. Они се стапају без обзира на то што припадају 

различитим категоријама. У зависности од контекста, тј. намене модела, различите појаве се 

могу стапати и формирати нове суперкласе. 

Даунс и Меккенес предлажу картографску генерализацију геолошких карата, на 

основу Моленарове генерализације база геопросторних података и то генерализацију засно

вану на геометрији и на класама (Downs, Mackaness, 2002). Истичу да је неприродно поли

гоне приказивати неким другим типом података, као што су линије или тачке, јер се на гео

лошким картама геолошке јединице приказују просторним јединицама. Они не узимају у 

обзир измештање као опцију којом би се спојили мали полигони и на тај начин били спасени 

од елиминисања. Не предлажу ни неки други вид "спасавања" полигона, као што је спајање 

полигона неком врстом коридора или увећање полигона, осим за полигоне који представљају 

дајкове1, које вештачки увећавају. Цео процес који сугеришу своди се на агрегацију тематски 

сличних појава. 

Хаунерт и Волф, који се баве моделском генерализацијом, нуде начин на који би се 

могли елиминисати полигони чија површина није довољна (Haunert, Wolff, 2006, 2010; 

Haunert, 2007). То раде на тај начин што се у случају да се мали полигон нађе између два већа 

полигона, он преведе у класу полигона које раздваја. Преводе се по могућству што мањи по

лигони. У неким случајевима, да би полигон обезбедио довољну површину, делови околних 

полигона се узимају и припајају му се, без обзира на то да ли ти делови имају семантичке 

сличности са појавом чији део постају, мада је императив да појаве буду што сличније. Доста 

пажње обраћају и на компактност облика. Своју методу називају и генерализацијом карата 

земљишног покривача уз минималну промену класа (Land cover тар generalization witћ 

minimum color сћапgе). Недостаци таквог приступа били би могуће драстичне промене класа 

података и проблем ОдРеђивања приоритета - која ће класа нестати, а која опстати. Они врше 

моделску генерализацију и упрошћавање карте у размеру 1:50 ООО, правећи карту у размеру 

1:250 ООО. У пракси, моделска генерализација се не би користила у те сврхе, јер би се најпре

цизнија мерења и проучавања добила на основу најдетаљнијег модела, а складиштење пода

така више не представља проблем, какав је он био пре неколико деценија. 

1 маrматске или седиментне интрузије, чије је пружање вертикално и управно на слојеве стена 
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Ван Остером предлаже да се мали полигони попуне себи сличним класама, где ду

жина границе такође представља фактор који утиче на то којом ће се од суседних класа заме

нити (van Oosterom, 1993). Фактор дужине границе, тј. стапање полигона са суседним са ко

јим дели најдужу границу, требало би примењивати тек онда када се исцрпе сви услови ве

зани за међусобну семантичку сличност појава. 

Галанда и Вајбел у радном оквиру за генерализацију полигона узимају у обзир и 

измештање полигона код кога не долази до деформација облика, а и измештање унутар опе

ратора типизације којим је још обухваћено и уклањање, повећавање и здруживање објеката 

(Galanda, WeiЬel, 2002; Galanda, 2003а). Галанда у операторе за категоријску генерализацију 

убраја и измеппање које предлаже за коришћење у случају постојања уских коридора, који 

би се на тај начин могли проширити (Galanda, 200ЗЬ). 

Алгоритми који омогућавају урушавање/сажимање полигона заснивају се на исцрта

вању скелета (Bader, WeiЬel, 1997) који се пружа средином полигона. На тај начин нацртане 

централне линије могу се искористити за поделу полигона на онолики број делова колико 

има и полигона који га окружују. Величина делова зависи од дужине границе коју са сусед

ним полигонима дели. Након овога, делови се спајају са суседним полигонима. На овај начин 

се врши пропорционална расподела у односу на дужину заједничке границе. 

5.7. Генераnиэација кnаса 

Генерализација класа није предмет ове дисертације. На упрошћавање класа највише 

утиче намена карте, а немогуће је претпоставити у које би се све сврхе једна тематска карта 

могла користити. Исправно је постојећу класификацију мењати и прилагодити је будућој 

карти, али тек након што се утврди размер и њена намена. Интервенције на класама се могу 

радити и независно од циљаног размера и намене карте, као рекласификација података у 

бази података у циљу стварања новог и другачијег модела. Процеси генерализације класа које 

Смален (Smaalen, 2003) описује у својој дисертацији, могли би да претходе овде описаној кар

тографској генерализацији. Након упрошћавања класа, уследили би кораци описани у 

поглављу 5.10. 

Не би било препоручљиво у процесу картографске генерализације вршити рекласи

фикацију, већ би то требало препустити процесу моделске генерализације. Обједињавањем 
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више појава и њиховим приказивањем на нивоу суперкласе губи се семантичка разновр

сност оригиналног модела, а мешање класа са различитих нивоа могло би довести у забуну 

оног ко чита карту. 

5.7.1. Формирање нових класа 

Формирање нових класа које би одговарале моделу је оправдано, међутим, главни циљ 

класификације оригиналних података није био картографска генерализација. Прављење но

вих класа предлажу и Брегт и Буленс (Bregt, Bulens, 1996). Они се баве само моделском гене

рализацијом полигона (које називају "атеа objects"). Уводе и фактор значајности (importance 

factor), тако да не елиминишу целу класу. У најдетаљнијем најнижем нивоу неке категорије, 

неке класе нестају док друге остају, све у зависности од њиховог значаја за одређени модел. 

Вредност фактора се креће од минималних О до максималних 1. 

Утврђивање важности неке појаве за дату карту требало би препустити моделској ге

нерализацији. Картографска генерализација категоријских карата се увек изводи на основу 

постојећег модела и претходно урађене моделске генерализације. Због тога би се на модел 

могло гледати као на податке који су прошли класификацију и проверу стручњака из те обла

сти или су се у најмању руку, при формирању модела поштовала научна достигнућа из те 

области. 

Брегт и Буленс (Bregt, Bulens, 1996), за квантификовање ефекта моделске генерализа

ције предлажу следећа мерења: индекс смањења броја површина (поређењем броја полигона 

пре и након генерализације), индекс промене површина (однос површина елиминисаних 

полигона и укупне површине), индекс промене атрибутских вредности (однос збира про

мена атрибутских вредности и укупне површине) и индекс грешке (утврђује се на основу 

матрице сличности која указује на сличности и разлике између атрибутских вредности и 

садржи оцене свих могућих комбинација класа података). У овој дисертацији неће бити 

утврђиван индекс грешке, неће се међусобно упоређивати све класе, јер су оне упоређиване 

већ у моделској генерализацији где је потребно веће знање о појавама које се обрађују. 

Претпоставка од које се пошло у овој докторској дисертацији је да ће намена података 

бити иста као што је у моделу на основу кога се ради картографска генерализација. Због тога 

је и циљ био очување што више оригиналних класа. Уколико је намена карте другачија, било 

би потребно прилагођавање модела. Прво што би требало урадити било би спајање полигона 
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и редефинисање класа. То је део моделске генерализације, који је могуће извршити на начин 

описан у поглављу 5.11. 

5.8. Минимапна површина појава на карти 

Код све три врсте генерализације - објектне, моделске и картографске, присутно је пи

тање минималне површине полигона. Код објектне генерализације то је минимална повр

шина из природе која се узима у обзир при прављењу базе геопросторних података. Код мо

делске генерализације то би била површина испод које ни један од полигона не би имао зна

чајан утицај на тај модел, тако да не би било потребе да се ни један мањи полигон нађе у том 

моделу. Код картографске генерализације, минимална површина би била она која је при

сутна на карти, а у исто време је и распознатљива и јасна. 

Главни фактор за избор минималне површине код моделске генерализације је пре

цизност или просторна резолуција улазних података. Други битан фактор је размер који је 

адекватан за посматрану појаву, јер "просторне феномене и процесе треба проучавати на ни

воу размера на коме су они најрелевантнији" (Dikau, 1990). Хардверска ограничења по пи

тању складиштења и -ч:увања података, због доступности простора за -ч:ување података немају 

више значајну улогу, тако да више неће имати утицаја на одлучивање о минималној повр

шини. Уколико прецизност података није једнака на целој територији коју тај модел захвата, 

а тежи се уједна-ч:авању, потребно је податке прилагодити онима са најмањом прецизношћу. 

Овакво усклађивање је било потребно и при изради Corine, због употребе разли-ч:итих врста 

сателита, са разли-ч:итим карактеристикама сензора. 

Минимална вели-ч:ина полигона који је корисник у стању да опази се у литератури 

описује на више на-ч:ина: • .Мinimum polygon area" (Nickerson, Freeman, 1986), ,,Мinimum тар 

unit" (Goodchild, Guoqing, Shiren, 1992), ,,Мinimum mappaЫeunit" (Fuller, Groom,Jones, 1994) или 

,,Мinimum mapping unit" (Painho, 1995; Saura, 2002). Роситер (Rossiter, 2000) сумира неколико 

појмова које је изнело више аутора. Први је "минимална вели-ч:ина неког облика који је мо

гуће издвојити" - Minimum LegiЬle Delineation (MLD) за екстремно мало подручје, чија је повр

шина довољно велика да га је могуће јасно издвојити на карти. Он се односи на површину на 

карти и износи 40 mm.2 (према Forbes, Rossiter, van Wambeke, 1987). Винк (Vink, 1975) дозво-
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љава коришћење површина које су веће од 25 mm2
• Додаmа ограничења представљају и ми

нималне ширине тих подручја од 3 mm за површине од 40 mm2 и 2 mm за површине од 

25 mm2 (Табела 2). Други појам је "најмање, а препознатљиво подручје" -Minimum LegiЬleArea 

(MLA). Овај појам се односи на површину у природи коју је могуће распознати на карти. Док 

је први појам у јединицама мере за површину на карти, други је у јединицама за површину у 

природи. Трећи појам је "оптимална величина неког облика који је могуће издвојити" -

Optimum LegiЬle Delineation (OLD). Површина таквог подручја је 4 пута већа од минималне 

површине (MLD), тако да би она износила 160 mm2 (према Forbes, Rossiter, van Wambeke, 

1987), односно 100 mm2 по Винку (Vink, 1975). И за овај појам постоји одговарајући, који се 

односи на оптималну површину подручја у природи, коју је могуће распознати на карти -

"оптимално, а препознатљиво подручје" - Optimum LegiЬle Атеа (OLA). 

Табепа 2. Минималне површине полигона на карти и у природи по Форбсу (Forbes et al, 1987) и Винку 
(Vink, 1975). 

F v F v F v F v 

1:25 ооо 1:50 ооо 1:250 ооо 1:1 ооо ооо 

MLD 
40 25 40 25 40 25 40 25 

(mm2 на карти) 

MLA 
1 ооо 625 2 ооо 1250 10 ооо 6 250 40 ооо 25 ооо 

(m2 у природи) 

OLD 
160 100 160 100 160 100 160 100 

(mm2 на карти) 

OLA 
4 ооо 2 500 а ооо 5 ооо 40 ооо 25 ооо 160 ооо 100 ооо 

(m2 у природи) 

У књизи стандарда за геолошке карте у издању Америчког геолошког друштва и Фе

дералног комитета за географске податке (Fedeгal Geogгaphic Data Committee, 2006) истиче 

се да је минимална површина неког полигона који се приказује неком бојом на карти "око 

два квадратна милиметра", а минимална површина полигона код којих се користе шрафе је 

. " 
"око Једног квадратног центиметра . 

Минималне површине се у основној немачкој ATIOS DLМ бази података у размеру 

1:25 ООО (AdV, 2015а, 2015Ь, 2015с, 2015d) разликују у зависности од класе коју приказују. 

Шуме имају једнаку површину или већу од 1 ha. Исти је случај и са полигонима који прика

зују пољопривредно земљиште, мочваре, баре и каменоломе, док је минимална површина 
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полигона којима се приказују острва и гробља 0,5 ha, а језера 0,1 ha. У зависности од размера 

у коме се подаци налазе у ATКIS бази података, али и од врсте појаве, мења се и њихова ми

нимална површина (Табела 3). 

Табепа 3. Минимална површина полигона у односу на врсту појаве у АТК/5 DLM бази података за разли
чите размере. 

1:25 ооо 1:50 ооо 1:250 ооо 1:1 ооо ооо 

шума 10 ООО m2 10 ООО m2 100 ООО m2 5 ООО ООО m2 

пољопривредно * 50 ООО m2 
10 ООО m2 200 ООО m2 10 ООО ООО m2 

земљиuпе 100 ООО m2 

мочвара 10 ООО m2 100 ООО m2 400 ООО m2 10 ООО ООО m2 

бара 10 ООО m2 100 ООО m2 400 ООО m2 10 ООО ООО m2 

језеро 1 ООО m2 5 ООО m2 40 ООО m2 250 ООО m2 

каменолом 10 ООО m2 10 ООО m2 400 ООО m2 5 ООО ООО m2 

острво 5 ООО m2 5 ООО m2 40 ООО m2 250 ООО m2 

гробље 5 ООО m2 10 ООО m2 400 ООО m2 -
*у зависности од врсте вегетације 

У техничком водичу за Corine карту (Bossard, Feranec, Otahel, 2000) која је рађена у 

раз.меру 1:100 ООО, услов да се група полигона која представља острва, језера или изграђено 

земљиште споји, јесте тај да је .мини.мално растојање из.међу њих .мање од 300 m и да заједно 

могу да достигну минималних 25 ha {док коридори којима су спојени треба да представљају 

мање од 25% површине тог новог полигона). Код карте земљишта Европске Уније у размеру 

1:1 ООО ООО из 1985. год, која је прете-ч:а Corine карте, .минимална површина полигона који су 

приказани износила је 10 krn.2 (Кing et al, 1995). 

Утврђивање различитих минималних површина за различите класе података свој

ствено је објектној и моделској генерализацији. Код објектне генерализације, то су критери

јуми које нека појава или објекат треба да испуне да би се нашли у бази података. На пример, 

при самом прикупљању података, на пропланак који се налази усред шуме, на основу резо

луције снимка или површине која је узета за .минималну, гледаће се као на део шуме или ако 

површина прелази .минималну, тај део ће бити издвојен као ливада. Код моделске генерали

зације на тај начин ће се одлучивати шта ће се све од објеката уврстити у изведени .модел. 

Критеријуми који се постављају код картографске генерализације везани су за могућност да 
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се полигон прикаже на карти. Минимална површина полигона је код ње ограничена видљи

вошћу тог најмањег полигона. За разлику од објектне генерализације, код које критеријуми 

стоје на улазу у базу података, ови који се тичу картографске генерализације налазе се на 

супротној страни, на излазу из базе геопросторних података. 

Избор минималне површине полигона не мора да зависи само од размера, него и од 

намене карте. Минимална површина полигона код категоријских карата требало би да буде 

већа ако се на карти желе приказати и додатни садржаји. Како ће карте у овој дисертацији 

приказивати само категоријске податке, на одређивање минималне површине ће утицати 

само размер. 

Различите минималне величине полигона било би могуће увести и у картографској 

генерализацији, ако би природа појаве која се приказује то налагала. Ал.и, ако је то већ утвр

ђено моделом, не постоји потреба за променом минималних површина полигона за разли

чите класе и код картографске генерализације. 

5.9. Концептуални оквир здруживања полигона 

Да се не би десило да полигони који су недовољно велики, а на не тако великом међу

собном растојању, нестану, приступа се њиховом измештању и спајању са суседним полиго

нима који ће им обезбедити опстанак на карти (Прилог 11). Како није могуће померати целе 

полигоне, одлучено је да се сви они поделе на делове подједнаких површина. На тај начин је 

створена мрежа правилно распоређених полигона од којих су већи полигони изграђени. Да 

би се додатно олакшао рад и смањила количина података, ти градивни полигони су прика

зани тачкама које представљају њихове центре. Свака тачка је постала носилац информација 

градивног полигона и правог полигона који се на том њеном месту налази. 

Померање полигона изводи се померањем градивних полигона, тј. градивних тачака 

које су постале носиоци информација реалних полигона. Ти градивни елементи садрже исте 

атрибутске податке као и оригинални полигони, а након извршеног померања од њих се фор

мирају полигони и поново добија изглед категоријске карте. 

Да би се омогућило померање градивних тачака, потребно је утврдити односе између 

полигона и сваки од њих опремити потребним подацима. Подаци који говоре о томе ка којим 
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одредишним тачкама ће се при измештању градивне тачке кретати, смештени су у атрибут

ским подацима. Поред њих ту су и подаци који нам омогућавају да вршимо поређење ини

цијалних података и генерализованих, као што су они о идентификационом броју полигона, 

његовој КЈiаси и површини. 

О необрадиво земљ. (88,4%) 

О обрадиво земљиште (11,6%) 

О необрадиво земљ. (88,4%) 

О обрадиво земљиште (11,6%) 

Припог 11. Измештање и спајање полигона како би се спречио њихов нестанак на карти ситнијег размера. 

Мрежа правилно распоређених тачака је таква да се, када се она претвори у полигоне 

Воронојевим дијаграмом или Тисеновим полигонима, добија мрежа хексаrона (Прилог 12). 

Њена структура подсећа на растерске податке. Око сваке тачке налази се по 6 једнако удаље

них тачака, сем око крајњих тачака. Избор густине распореда тачака узет је због сличности 

са процесом растеризације на основу препоруке да раздаљина између тачака буде мања од 

половине најужег дела полигона на целокупној категоријској карти (Mcgarigal, 2015). Како 

најужи део полигона у Corine бази износи 100 m, за удаљеност између тачака узета је вредност 

одЗОm. 

Прилог 12. Мрежа тачака и хексагона. 
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Мрежа тачака направљена је уз помоћ додатног модула за QGIS - Create Grid Points Layer, 

који је део ММQGIS пакета, аутора Мајкла Мина (Minn, 2015). Пошто у њему постоји ограни

чење броја тачака које се могу направити, било је потребно у оквиру фајла mmqgis_liЪraтy.py 

број заменити неким већим, како би било могуће направити више од милион тачака: 

if (columns * rows) > 1048576: 

return "Given dimensions will create over 1 million points" 

Израда мреже се састојала од прављења двеју посебних мрежа, а онда њиховог спа-

јања. Вредности које су потребне за прављење првог фајла су: 

- хоризонтално растојање: 30 

- вертикално растојање: 51.96152422706632 

- хоризонтални помак: О 

- вертикални помак: О 

Вредности за други део мреже су: 

- хоризонтално растојање: 30 

- вертикално растојање: 51.96152422706632 

- хоризонтални помак: 15 

- вертикални помак: 25.98076211353316 

Поменуте вредности су у метрима (Прилог 13). 

Прилог 13. Растојање између тачака. 
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На основу мреже тачака, направљена је мрежа хексагона функцијом у QGIS-y Voronoi 

Polygons. Ово је могуће урадити само ако се тачке поделе у групе, од њих направе полигони, а 

затим сви они споје. QGIS није оптимизован за искоришћавање веће количине РАМ мемо

рије, па је најбоље отворити више програма и сваком од њих задати обраду посебног дела 

тачака. Слично је и са ArcGIS-oм. Ни један од ових програма не искоришћава максимално 

системске ресурсе, како оперативне меморије, тако ни процесора, па је то начин да се скрати 

време обраде података. 

Повећањем растојања између тачака, добио би се неки вид уопштавања картираних 

појава. Међутим, научна метода налаже постојање прецизних процедура и што већу кон

тролу над целим процесом, да бисмо имали икаквог утицаја на исход. Зато би такве поступке 

требало избегавати, јер се на поменута уопштавања не може имати утицаја. 

Мрежа хексагона је потребна да би се утврдило који су то суседни полигони. То је мо

гуће урадити прилагођеном скриптом neighboтs.py, написаном у програмском језику Python, 

од стране Уџавала Гандија (Gandhi, 2014). Од података је потребна само колона index са ред

ним бројем хексагона, која ће бити типа Integer. Новонастала колона NEIGHBORS ће за сваки 

полигон садржати редне бројеве околних полигона, одвојене зарезом. Затим ће се извршити 

пренос ових информација на тачке фyнкциjoмJoinAttributes Ьу Location или прављењем центра 

за сваки полигон функцијом Polygon Centroid. 

Хексагон представља најкомплекснији од три геометријска облика, поред троуглова и 

четвороуглова, којим је могуће прекрити равну површину без преклапања и без прекида. Ње

гов већи број страна обезбеђује вернији приказ линија у односу на квадрате. Једна од пред

ности овакве мреже је у томе што су од сваке тачке, околне подједнако удаљене. 

Пре него се приступи измештању полигона, треба сагледати њихове позиције и 

интензитет генерализације. Не би било могуће картирану територију поделити на мање де

лове и онда сваком делу приступати појединачно. Ни на који начин не би било могуће поста

вити границе и картографску генерализацију вршити парцијално. Границе постављене на 

било који начин увек би пресецале неке од путања кретања. 

Да би се лакше објаснио процес генерализације категоријских карата, увешће се појам 

великог и малог полигона. Површина полигона који ће припадати једном или другом појму 

разликоваће се од размера карте. У велике полигоне убрајаће се сви полигони чија је повр

шина довољна да би они били приказани на карти, док су мали полигони сви они које је 
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потребно елиминисати. Минимална величина великог полигона, односно максимална вели

чина малог полигона условљене су размером карте. Како се овде ради са подацима Corine 

карте земљишног покривача, гранична вредност испод које све површине морају бити ели

минисане биће утврђена на основу правила која су поштована и при изради основне Corine 

карте (видети поглавље 2.4). 

5.9.1. Потреба за програмом за померање попигона 

Како ни један од ГИС програма не даје могућност да измештања тачака или полигона 

резултирају њиховим равномерним и правилним распоредом, одлучено је да се за те потребе 

направи посебан програм, а што је могуће више операција уради у доступном ГИС софтверу. 

Рад са подацима у више различитих програма смањио је операбилност и продужио време 

обраде. 

Када би се у једном програму вршило и утврђивање који ће се полигони и на који на

чин спајати и вршило њихово измештање, не би било потребе да користимо услуге овог дру

гог, какав је то случај са QGIS софтвером у овој дисертацији. Са програмом који би радио и 

померање, и трансфер информација између тачака и полигона, стапање и мерења површине 

и дужине, имали бисмо могућност за неограниченим бројем етапа, при којима би се измеш

тали прво најближи полигони исте класе, а онда све даљи и даљи, све до максималне удаље

ности коју би корисник задао. У том случају, процес генерализације би након задате макси

малне вредности за удаљеност текао на следећи начин: два мала полигона, која припадају 

истој класи и која се налазе на најмањој удаљености се померају један ка другом док се не 

додирну, а онда следи стапање; исто то ради и следећи пар малих полигона све док постоје 

мали полигони у оквиру те удаљености. У овом случају било би могуће имати додатног ути

цаја на померање полигона. Било би могуће увести да се од два мала полигона помера онај 

који је мањи или да померање буде сразмерно површини малог полигона, па би мањи поли

гон прелазио веће растојање. 

Редослед померања малих полигона би могао бити изведен на два начина. Први, када 

би био условљен растојањем и други, када би био условљен површином. Када би редослед 

померања зависио од растојања, померања би се вршила од најкраћих растојања између два 

полигона до највећих. Друга"tЈ:ији редослед би био када би се гледала површина полигона. У 
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том случају би се прво померали они са најмањом површином па све до највећих малих по-

лигона. 

Пошто се сада користе два засебна програма, један за утврђивање онога шта и где по

мерамо, а други само за померање, број етапа је морао бити сведен на разумну меру. Због 

ограниченог броја етапа, неће се појединачно посматрати раздаљина између сваког пара ма

лих полигона. То ће се радити на нивоу група полигона, а померања ће обухватати више раз

личито удаљених полигона. Групе полигона ће се утврђивати уз помоћ бафера. Центар ба

фера представљаће тежиште ка коме полигони из те групе гравитирају. Из разлога што групу 

полигона може да чини и више од два полигона, неопходно је било утврђивање центра ка 

коме ће се они кретати. Једноставно померање ка најближем полигону не би увек резулти

рало спајањем, јер постоји могућност да се тај најближи полигон помери ка неком који је 

њему ближи. Тако би поједини полигони узалуд били померани (Прилог 14). 

Припог 14. Пример померања полигона ка најближем полигону у оквиру групе и појава мимоилажења и 
случајева да се полигон ка коме се неки други полигон креће помери, тако да до њиховог спајања и не 

дође. 

Постоје и друга решења за утврђивање група. Једно од њих даје и Штајнигер (Steiniger, 

2014). Подстакнут Бертеновим писањем у ..,Семиологији графике" из 1983. год о потреби за 

груписањем објеката за потребе генерализације, он прави модел којим би се утврдила слич

ност између полигона и извршило њихово груписање. У раду као једну од карактеристика за 

поређење, поред близине, облика и оријентације полигона, користи и сличност у површи

нама. Узето је да је један полигон сличан другом ако површина другог није мања од 2/3, нити 

већа од 4/3 првог. Овако нешто се не би могло применити у картографској генерализацији 

категоријских карата. Облик и оријентација немају велики значај, јер је предност дата бли

зини полигона, а сличност је већ дефинисана категоријом којој припадају. 

Оправдање за приступ који је заснован на груписању полигона огледа се у томе што ће 
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се померати полигони само под условом да је збир њихових површина већи од задатог прага 

вредности. Код приступа који би посматрао само по два полигона, дешавало би се да њихова 

површина не буде довољна за формирање великог полигона. Померање таквих полигона не 

би имало сврху, само би са собом донело грешку. Ово би се могло избећи тако што би се након 

свих померања, спојени полигони који немају довољну површину раставили и вратили на 

своје пређашње позиције. Ако би се поставио услов да се померају само полигони који ће 

испунити услов за траженом површином, а приступ био такав да се не спајају полигони уну

тар групе, већ само по два, до померања не би дошло у случају да на малој удаљености постоји 

више од два мала полигона који би спајањем могли да створе велики полигон (Прилог 15). 

8 
8 8 

Приnоr 15. Ако би се посматрала само по два полигона, а не група, десило би се да до померања полигона 

и не дође јер у случају да минимална површина (да би неки од полигона био приказан на карти} износи 

1000 m2, збир површина само два полигона не би био довољан. 

Увођење група омогућава припрему података у ГИС програму, а извођење измештања 

у посебном програму. У овом случају не може се имати директан утицај на раздаљину коју ће 

неки полигон да пређе. 

Да би се избегле грешке које могу да настану због тога што ће неки полигони прела

зити велика растојања, требало би увести постепено повећавање опсега унутар ког ће се 

разматрати померање, као и увођење више корака измештања. Другим речима, уместо да се 

одмах изабере велика вредност бафера, увођењем постепеног повећања бафера избегла би се 

екстремна померања полигона. Тако нешто захтева обраду података наизменично у једном, 

па у другом програму. Чим спојени полигони испуне услов и пређу праг вредности, они се 

више не би померали. Они постају велики полигони и имају довољну величину, па нема 

потребе за њиховим елиминисањем. Увођење више корака измештања био би један од на

чина којим би се утицало на механизам контроле грешке. Други начин био би ограничавање 

знатних померања полигона. Тако не би долазило до драстичних грешака услед измештања. 
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Ах.о се постави шири опсег, тако да могући максимални пређени пут полигона буде већи, то 

ће подстаћи велики број полигона да прелазе велике раздаљине, па ће и грешке у приказу 

бити веће. 

Пошто је циљ "спасавање" малих полигона, њиховом међусобном спајању је дата пред

ност у односу на спајање малог и великог полигона. Чак иако је мали полигон на мањој уда

љености од великог полигона, у односу на други мали полигон, уколико је та раздаљина у 

оквиру задате вредности, спајање два мала полигона ће имати предност. Ако се има за циљ 

очување облика и површина у односу на позициону прецизност, прихватљивије би било да 

мали полигон пређе веће растојање и споји се са малим полигоном, него краће растојање и 

споји се са великим полигоном. Ако су растојања А и Б мања од максималног дозвољеног по

мерања, у случају спајања полигона са најближим полигоном исте класе, могло би се десити 

да источни полигон буде елиминисан ако би након спајања два најближа полигона он био на 

удаљености која је већа од дозвољеног померања (Прилог 16). 

Прилог 16. Пример дискриминације спајања са великим полигоном. 

При сваком спајању настајао би потпуно нови полигон са новопрерачунатом површи

ном. На овакав начин урађено померање и спајање полигона би имало број корака сразмерно 

броју малих полигона. Од природе података би зависило да ли би број корака био и већи и то 

у случају да има пуно полигона који би спајањем поново дали мали полигон или су подаци 

такви да би спајање два мала полигона чешће резултирало стварањем великог полигона и 

тако смањио број корака. Ах.о после сваког померања и контакта два полигона не би уследило 

и њихово спајање у један нови полигон, померање полигона не би имало смисла. Могло би да 

се деси да у једном кораку спојени полигони буду растављени. 

Утврђивање близине полигона урађено је преко бафера. QGIS и AтcGIS нису давали мо-
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rућност мерења удаљености између полигона, већ само између тачака. У PostGIS-y је посто

јала таква функција, али је увођењем бафера процес поједностављен и смањен број корака. 

5.9.2. Међусобно спајање малих полигона 

У зависности од тога да ли је центар бафера, ка коме ће се мали полигони кретати, 

постављен у оквиру полигона који се померају да би се спојили са осталима, или не, било је 

потребно дефинисати два различита приступа за померање полигона. У случају да у зони 

измештања имамо мале полигоне, чији се центар ка коме се крећу налази ван неког од њих, 

они ће се померати до тежишта њихове групе. За случај да се група унутар које се врши по

мерање састоји од два идентична полигона кружног облика, оба ће прећи половину њихове 

међусобне удаљености. Удаљеност у овом идеализованом случају представља најкраће расто

јање између полигона (Прилог 17). 
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Приnог 17. Померања полигона код којих се центар ка коме се крећу (центар бафера) налази ван неког од 

њих. 

Удаљеност коју ће прећи два полигона различите величине неће бити једнака. Разлог 

је тај што ће центар бафера бити ближи већем полигону (Прилог 18). 

Уколико би се центар ка коме се крећу налазио у границама неког од малих полигона 

са којим се стапају, не би се сви полигони кретали нити би се кретали ка истој тачки (Прилог 

19). Иако се овде говори о померању полигона, то је у ствари померање градивних ћелија из 

којих се полигони састоје или још прецизније, тачака који су центри тих, по облику једнаких 

ћелија. Како се у стварности не померају полигони, него тачке, једине тачке које се неће по

мерати су оне које представљају полигон који се преклапа са центром групе. Одредиште по

лигонима који се крећу би тада било најближа тачка на граници малог полигона унутар кога 
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је центар. Са повећањем броја учесника у померању и са комплекснијим облицима полигона, 

њихова пређена растојања ће се разликовати. 

"" / 

' ..... 

бафер 

/\ 

/ " 

' ' 

/ ' / 
..... 

Прилог 18. Померања полигона различитих површина код којих се центар ка коме се крећу (центар ба
фера) налази ван неког од њих. 

Прилог 19. Померања полигона код којих се центар ка коне се крећу налази у оквиру неког од њих. 

Група полигона се одређује преко бафера, на основу међусобне удаљености полигона. 

Са повећањем вредности бафера повећава се број полигона који ће бити ангажовани у измеш

тању и спајању. То ће довести до пораста раздаљина које ће полигони прелазити и повећања 

позиционе грешке. 

5.9.3. Спајање малих полигона са великим 

Постојање два различита приступа била је неминовност и приликом спајања малих 

полигона са другим малим полигонима, као и посебан приступ када то чине са великим по

лигонима. У околностима где се у близини малог полигона налази велики полигон ситуација 

је таква да ће се у оквиру групе једино мали полигони померати. Ако се унутар групе нађе 

више великих полигона, мали полигони се померају ка оном који им је најближи. Велики 
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полигони не мењају положај јер би то водило великим грешкама. Са повећањем површине 

полигона, повећава се и број полигона који се налазе уз њега, па би и измештање великог по

лигона утицало на већи број полигона и стварање додатних малих полигона, све то уз веће 

позиционе грешке. Мали полигони се крећу ка најближем делу великог полигона, прелазећи 

најкраће могуће растојање. 

5.10. Модеп здруживања попигона 

Подаци који су неопходни за картографску генерализацију категоријских карата су 

класа и површина полигона. Код Сотiпе то су колоне ,,code_12" и ,,AREA" у атрибутским пода

цима где је јединица за површину метар квадратни. Ако се не ради са свим подацима који се 

имају, него се бира само део који ће се генерализовати, потребно је вредности за површину 

ажурирати након издвајања дела карте који ће се обрађивати. На овај начин ће ивични поли

гони који су исечени добити реалне вредности. Ако би се померање полигона или комплетна 

картографска генерализација категоријске карте урадила са целокупним подацима, а тек 

накнадно за карту искористио само један део, дуж ивице карте би се јавили мали полигони. 

Зато је картографску генерализацију неопходно радити за претходно утврђен простор. 

Припрема података за померање полигона захтева њихово сортирање у зависности од 

улоге коју ће имати. Велики полигони задржавају своју позицију и не померају се, док ће се 

неки од малих полигона померати. Мали полигони који ће се померати подељени су у три 

врсте: ра, рь ир,. Они који се неће померати, означени су као Pd· 

Модел у QGIS-y је направљен тако да аутоматски одређује све три врсте полигона ра, рь ир,. 

Ако би се десило да нека класа података не поседује неку од ове три групе, то би резултирало 

стварањем празног фајла, што би онемогућило наставак процеса и обраду осталих класа. Да 

би се то избегло, уведени су вештачки створени полигони који гарантују заступљеност свих 

врста полигона и специјалних односа међу њима, а који су присутни у моделу. За сваку од 

класа направљени су полигони чије вредности одговарају свим условима који се захтевају у 

алгоритмима и преко њих је постављена и мрежа тачака. Услови који су потребни да би се 

процес одређивања група тачака могао извршити су: 

- постојање малих полигона, 

- постојање великих полигона, 
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- постојање малих полигона чији би се центар налазио ван неког од њих (Прилог 20) и 

- постојање полигона код којих би центар био унутар неког од њих (Прилог 21). 

Ови услови су неопходни за сваку од постојећих класа. Ови вештачки створени поли

гони су једнаке величине, а једино су вредности за површину тако уписане, да се неће десити 

да корисник постави толико низак праг да је минимална површина великих полигона 1 m2 

нити максимална површина малих полигона 10 ООО ООО ООО m2
• Водило се рачуна и о ред

ним бројеви.ма полигона и тачака, тако да не дође до њиховог дуплирања. Полигони са мре

жом тачака постављени су изван граница територије за коју је рађена картографска генера

лизација. Њихово уклањање је једноставно и они немају никаквог утицаја на део карте којим 

се бавимо. 
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Прилог 20. Вештачки створени полигони који гарантују постојање групе малих полигона чији би се центар 

налазио ван неког од њих {бројеви означавају класу података). 

111 111 111 112 !12 112 121 1Z1 121 !22 122 122 . . . . . . . . . . 
123 123 123 124 124 124 131 131 131 132 132 132 . . . . . . . . . . . . 
133 1Ј3 133 141' 14а 141 142 142 •14~ 2Н. 211 2·11 

~21 221 22°1 2~2 ~22 ~22 231 23·1 2ћ ~42 ~42 24~ 

Џ3 24Э 24.З ђ1 ~11 ~11 31~ ЗЏ з~2 ~13 ~13 ЗЦ 

321 321 321 322' 322 322 3'23 323 "323' 324 324 324 . . . . . . . . . . . . 
331 331 331 332 332 332 333 333 333 334 334 334 . . . . . . . . . . 
411 411 41.1 412 412 412 511 5:1Ј. 511 512 512 512 

Прилог 21. Вештачки створени полигони који гарантују постојање групе малих полигона чији би се центар 
налазио унутар неког од њих {бројеви означавају класу података}. 
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Полиrони Ра се међусобно спајају тако да се центар ка коме се померају налази између 

њих, али не и у оквиру неког од њих. Друга врста полигона рь такође се међусобно спаја, али 

се у овом случају центар ка коме се један или више полигона креће налази унутар граница 

неког од малих полигона из те групе. 

Код врсте ра све тачке које чине полигон крећу се ка центру, тј. средишту бафера око 

њеrове rрупе. Дужина пута коју тачке прелазе једнака је најкраћем растојању између rрупе 

тачака и центра (минимално растојање између центра и полигона који се помера). Оно што 

разликује врсту рь у односу на прву врсту полигона је то што се они не крећу ка неком зајед

ничком центру, него ка најближој тачки полигона у оквиру кога се налази центар (најближој 

тачки из групе тачака које представљају полигон). Трећа врста малих полигона р, је она која 

се спаја са великим полигоном исте класе. До стварања ове врсте полигона долази тек онда 

када се полигони не нађу у једној од претходних двеју врста. Разлоr томе је то што се предност 

даје међусобном спајању малих полигона. Мали полигони су ти који су угрожени и на тај 

начин се може очувати више њих. 

Корисник се на почетку одлучује за праг вредности који ће полигоне поделити на мале 

тј. оне чија је површина недовољна за приказ на одређеној карти и велике над којима није 

потребна било каква интервенција да би и даље били приказани. Друга вредност на коју ко

рисник има утицаја је опсег унутар кога ће се посматрати могући начини спајања малих по

лиrона да би створили велики полиrон. Овај опсег дефинисан је бафером око полиrона. Вели

чина бафера означава половину максималне удаљености између два полигона, до које же

лимо да омогућимо померање полигона. На пример, ако се жели груписање малих полигона 

на растојању мањем од 200 т, за бафер би се узела вредност од 100 m. 

Изабрани праг вредности дели све полигоне на мале полиrоне р (Прилог 22) и велике 

POL полигоне (Прилог 23). Скуп малих ри великих POL полигона једне класе представља скуп 

свих полиrона те класе (Прилог 24). Бафер око полиrона резултује такође полигоном. Такви 

полигони направљени од малих полигона означени су са Ъ (Прилоr 25), а они око великих са 

BUFF (Прилог 26). 
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id IDpoly tode _ 12 AREA 

Extract 
CATEGORICAL i-- иэдвајање полUlОна у 

1 33174 324 72573.595 
2 25147 243 75112.537 
3 15591 242 84540.174 

оквиру једне класе 4 15498 242 75159.885 
5 29673 311 67711.291 

' 

Extract 1 површине мање од npaza -
греднО1:mи издвајање налих noлUlOнa 

1 id IDpoly tode _ 12 AREA 

р 
1 33487 324 933155.865 
2 33489 324 574864.599 

нали полиюни из 3 33496 324 1546850. 739 
једне класе 4 33505 324 704826.488 

5 33514 324 1162729. 784 

Прилог 22. Издвајање малих полигона исте класе података. 

id IDpoly code_12 AREA 

Extract 
CAТEGORICAL i-- иэдвајање noлUlOнa у 

1 33174 324 72573.595 
2 25147 243 75112.537 
3 15591 242 84540.174 

оквиру једне К11асе 4 15498 242 75159.885 
5 29673 311 67711.291 

' 
Extract 

1 површине мање од лprJlO - издаојање великих вредности 
ЛОЛUlОНа 

id IDpoly code _ 12 AREA 

POL 1 33325 324 3252077.413 
2 33348 324 1964327.314 

гелики полиюни из 3 33362 324 3034046.038 
једне К11асе 4 33461 324 2439139.833 

5 33683 324 1993368. 799 

Прилог 23. Издвајање великих полигона исте класе података. 
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р 

напи полигони из 

једне масе г---+ Merge 

id IDpol.y cade_12 AREA 
1 33686 324 33713.129 
2 33704 324 858076.008 

напи и еепшш полигони 

POL г---+ p+POL 
3 33706 324 713901.545 
4 33738 324 167505.525 
5 33756 324 1490181.659 

еепики полигони из 

једне масе 

Припог 24. Сви полигони једне класе као збир малих и великих полигона исте класе. 

р Buffer 
моли полигони из -једне масе 

проељење зоне 

id code 12 

ь 1 324 
2 324 

6офер око молих 3 324 
попигоно • 4 324 

5 324 

Припоr 25. Прављење бафера око малих полигона и њихово међусобно стапање. 

POL Buffer 
еелики полигони из r--

једне rrлoce 
проељење зоне 

id code_12 

BUFF 1 324 
2 324 

ООфер око еепиких 3 324 
попиzоно 4 324 

s 324 

Припог 26. Прављење бафера око великих полигона и њихово међусобно стапање. 
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Издвајање малих полиrона Ра почиње комбиновањем свих малих полиrона једне класе 

и бафера око њих (Прилоr 27-А). Резултат су бафери око малих полиrона Ь(p_sumAREA). Гра

нице бафера су еквидистантне у односу на rранице полиrона. На местима на којима се ме

ђусобно додирују или преклапају, бафери су стопљени једни са друrима. Податак у колони 

p_sumAREA rовори о томе колика је укупна површина свих полиrона у оквиру тако спојених 

бафера. Ако је вредност већа од праrа вредности, то rовори да се у оквиру бафера налази више 

од једног полигона и то онолико њих колико је потребно да њиховим спајањем настане ве

лики полиrон (Прилоr 27-Б). Из скупа свих бафера око малих полиrона издвајају се они који 

садрже два или више полиrона Ь(ра+рь). То су бафери у оквиру којих ће доћи до спајања поли

гона Ра и рь врсте. У овај скуп бафера не улазе они са више полигона код којих је збир повр

шина мањи од прага вредности. У случају да се rрупа полиrона састоји од два или више малих 

полигона, али је њихова укупна површина недовољна за формирање великог полигона, такви 

мали полигони се неће ни померати. За тим нема потребе, јер на крају са померањем или без 

њеrа ипак не би опстали. Померање таквих полигона довело би до позиционе непрецизности. 

Таквим полигонима, ако се не налазе у близини неког од великих полигона, у ком случају 

постају врста р,, следује стапање са околним полигонима. 

Код издвојених бафера са површином полигона већом од праrа вредности поставља се 

средиште ка коме би полиrони ра требало да се крећу (Прилоr 27-В). Функција која је ко

ришћена овде је алгоритам за QGIS писан у проrрамском језику Python тealcentroid_algorithm.py 

(Siki 2013). Овај алгоритам је изабран зато што он за резултат даје тачку која представља сре

диште бафера које је увек смештено унутар бафера, без обзира на то каквог је облика полигон 

бафера (Прилог 28). То није случај са стандардном функцијом у QGIS-y Polygon centroids. Ти 

центри с(Ь(ра))+с(Ь(рь)) се даље комбинују са свим малим полиrонима и утврђује се да ли се 

неки од центара бафера налази у оквиру некоr полиrона p(stat=l/O). Полигони који носе 

информацију да ли се преклапају са центром бафера ка коме ће се сви остали из њихове rрупе 

кретати, добијају атрибут static и вредност 1 ако се преклапају или О ако се не преклапају 

(Прилог 27-Г). Те информације враћају се центрима бафера (Прилоr 29-А). Из скупа свих цен

тара издвајају се они који су ван полигона static=O (П рилоr 29-Б) и чине центре с(ра), ка којима 

ће се кретати полиrони Ра· Информације се сада из ових центара преносе баферима Ь(ра+рь). 

Сваки од њих добија редни број који ће означавати rрупу полигона унутар тоr бафера и те две 

информације враћају се полиrонима (Прилоr 29-В). Сви полиrони код којих је pa_stat=O и ра> О 

и унутар су истоr бафера и исте класе, добијају исти број као идентификацију која се поклапа 

са идентификацијом центра ка коме ће се кретати. На овај начин су одређени полиrони Ра· 
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р 

нали полигони иЈ 

једне класе г-- Spatia[ join 
id code 12 p_sumAREA 
1 324 527762.440 
2 324 508363.049 

Јбир површина полuгона 3 324 1105428.048 27-А 

ь г-- у баферу b(p_ sиmARE/I) 4 324 1235251.013 

бафер око налих 
5 324 343118.999 

лолиzона 

TARGEТ 

1• 

Extract id code 12 р sumAREA 

1 

бофери унутар llojџx је 

2 или више полигона - збир поершина већи од ' 1 324 2251677.227 27-Б 

прого вредности ь(р.+рЈ 2 324 1571977.552 

1• 

Centroid 

1 

центри бафера налих - средишта бафера лолиzоно Р. i р~ 
с{Ь(р))+с(Ь(рЈ) 

о 

о id code 12 ра 

1 324 1 
2 324 2 

р 1 

нали полигони иЈ г-- Spatial join једне класе 
TARGEТ попuгони са инфо. 

а средиштино бофера 

1 

-
Соипt poiпn in polygon 

1• id IDpoly code _ 12 static 

p(stat=1/0) 1 33487 324 о 

2 33496 324 1 
попи. са инфо. да ли су 3 33489 324 о 

центри унутар или ван њих 4 33505 324 о 

5 33486 324 о 

Припог 27. Поступак издвајања група мапих попигона и разликовање оних чији се центар налази у оквиру 
некод од њих. 

Припог 28. Одређивање средишта полигона стандардном функцијом у QG/5-y {лево) и употребом real 
centroid алгоритма (десно). 
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p(stat=1/0) 
полwони са инфо. 

о средишта r--

с(Ь(р.))+с(Ь(рь)) 
,...__ 

средишта бафера 

TARGEТ 

1 

static=O ~--

Ь(р. +рь) 
бафери полигона каји се спајају г---

са напин полигонима 
TARGEТ 

p(stat=1/0) 
полwони са инфо. r--

о средишта 
TARGEТ 

1 

pa_stat=O ~--

grid r--
нрежа тачака 

TARGEТ" 

с(р.) г---

Spatiai join 
центри каји су унутар 

и ани ван полwона 

Extract 
центри који су ван 

полwона ceпt(p(rtat=O)) 

с(рЈ 

Spatiai join 
баферима се додељују 

информације из центара 

Spatiai join 
полwонима се додељују 
информације из бафера 

Extract 
врста пми. код којих центар 

није ни у једнан од њих 

Р. 

g(p.) 

о 

о 

' 

29-А 

id tode_12 5tatic 
1 324 о 

29-Б 

id code_12 ра 
1 324 2 

id p_sumAREA pa_stat рЬ 
1 22516 77 .227 1 1 
2 1571977.552 о 2 

id code_12 ра pa_stat 
1 324 2 о 

29-В 

Приnоr 29. ПоСl}'nак издвајања rpyne малих полигона код којих се центар налази ван некоr од њих. 
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Полиrони рь деле са претходном врстом неколико корака. То су такође мали полиrони, 

који су rруписани тако да им је укупан збир површина у оквиру једноr бафера већи од задатоr 

праrа вредности. Како су то мали полиrони чија је појединачна површина мања од праrа 

вредности, када се деси да је њихов збир већи од праrа вредности, у питању је rрупа у оквиру 

које има више од једноr полигона. Њиховим спајањем могуће је образовати велики полиrон. 

За разлику од врсте полиrона ра, унутар исте rрупе полиrона рь постоји један полиrон који се 

преклапа са центром бафера ка коме ће се остали полигони из rрупе, прецизније речено тачке 

које чине полигоне, кретати. Комбиновањем свих малих полигона p(stat=l/0) и тачака које 

представљају средишта бафера с(Ь(ра))+с(Ь(рь)) долазимо до информације унутар ког поли

гона се налази неки од центара (Прилог 30-А). Такви полиrони добијају атрибут static=l. Та 

информација се онда преноси на бафер (Прилоr 30-Б), а са бафера враћа на све полиrоне у 

оквиру rрупе (Прилог 30-В). Свака rрупа полиrона има свој идентификациони број, а само 

један од полиrона атрибут static=l док су остали полигони, један или више њих static=O. Како 

не постоји потреба за померањем полигона који су static=O до центра бафера који је у оквиру 

полигона static=l, померање се врши само до његовоr најближег дела. Полигон који је static=1 

се не помера. 

Трећа врста полигона р, представља све полигоне који не одrоварају претходним 

врстама, а налазе се у близини великог полигона, тачније на удаљености која је мања од мак

сималне задате (двострука вредност бафера). Из скупа бафера око малих полигона 

b(p_sumAREA) издвајају се они код којих је вредност sumAREA мања од праrа вредности, што 

значи да су у питању мали усамљени полиrони (Прилоr 31-А). Њихови бафери комбинују се 

са баферима око великих полиrона (Прилог 31-Б). У деловима где су постављени једни преко 

других долази до стапања бафера и стварања јединствених полигона. Сви они носе информа

цију да ли се унутар њих налази велики полиrон или не (Прилог 31-В). То је изражено кроз 

атрибут count, а вредност 1 у колони Рс rовори о присуству великог полиrона у том баферу 

(Прилог 31-Г). Из тог скупа бафера издвајају се само такви полиrони бафера унутар којих се 

налази велики полигон. Како у новом скупу имамо бафере око свих великих полигона, тре

бало би међу њима разликовати оне који поред њих поседују и мале полиrоне и оне без њих. 

Ти мали полиrони чиниће врсту полиrона рс. Из тоr разлога бафере BUFF+b(pc) комбинујемо 

са свим малим полигонима ри долазимо до информације колики је број малих полигона који 

rравитира ка великим полигонима (Прилог 31-д). Та информација се налази у колони са 

атрибутским подацима под називом pc_count. Након тога, ту информацију из бафера додељу

јемо и малим и великим полигонима који су тим спојеним баферима обухваћени (Прилоr 31-
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-Ђ). Тако настају полигони са додатним информацијама о врсти Рс полигона POL(pc)+pc. Из 

њих се мали Рс и велики POL(p,) полигони издвајају на основу прага вредности. Велики поли

гони POL у атрибутским подацима имају ознаку pJ>OL=O (Прилог 32), а мали полигони Рс 

означени су бројем 1(Прилог33-А). 

p(stat=1/0) 
полигони со инфо. 

о средишта r---

с(Ь(р.))+с(Ь(рь)) 
r---

средишта бафера 

ТАRGЕТ 

1 

static=1 ~-

Ь(р. +рь) 
бафери пол1RОНа који се r---

спајају са малим полигонима 

p(stat=1/0) 
полигони со инфо. г---

о средишта 
TARGEТ 

grid 
r---

мрежо тачака 

TARGEТ 

с(рь) ,___. 

Spatiat joi n 
центри који су унутар 

и они 11он полигона 

1• 

Extract 
центри који су унутар 

полигона cent(p(stat=1)) 

1 

Count pnt. in poty. 
бафери код којих је центар 

у ок11иру полигона Ь(рЬ} 

,, 
Spatiat join 

полџzонино се додељују 
инфорнације из бафера 

' 

Рь 

' 

g(рь) 

D 

' 

о 

)] 

td code_12 ра stattc 
1 324 1 1 

id code_12 рЬ pa_stat 
1 324 1 1 
2 324 2 о 

td IDpoly рЬ pa_stat stattc 
1 33496 1 1 1 
2 33505 1 о о 

Припог 30. Поступак издвајања групе малих полигона код којих се центар налази у оквиру неког од њих. 
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30-В 



b(p_sumAREA) 
баф. са инфо. о збиру поерwина r---

полwона у баферу 

BUFF 
бафер око великих r---

потяона 
17\RGEТ_ 

POL 
r---

велики полwони 

1 

соипt=1 ~--

р 

нали полигони из r---
једне класе 

p+POL 
r---

нали и велики полwони 

ТАRGЕТ 

Extract 
збир поерwина нањи од 

прага вредности 

1 

Spat;ai join 
баф. око великих и усаюьених 

налих поли. BUFF+b(p,+p) 

1 

Spatiai join 
бафери са инфо. до ли 

унутар њих ина вел. поли. 

1 

Extract 
боф. око еел. и нал. поли. који 

ин lравитирају BUFF+b(p,) 

1 

Spat;ai join 
бафери са инфо. колико 

је полигона унутар њих 

1 

Spat;ai join 
велики и нали полwони 

рс ерсте POL(p,)+p, 

• -

• 
id count рс: 

1 1 1 
2 о о 

3 о о 

4 о о 

5 о о 

id рс рс:_ count 
1 1 2 

id IDpoly рс рс:_ count 
1 33174 1 2 
2 25147 1 2 
з 15591 1 2 

Прилог 31. Поступак издвајања полигона који нису довољно близу осталим малим полигонима или им је 

збир површина мањи од прага вредности, али се налазе у близини великих полигона. 
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31-А 

31-Ъ 



POL(pc)+pc 
полиzони са инфо о рс 

1 

велики полигони ка 

којима се померају Р. 

r--

- -

Extract 
површине веће од проzо 

sредносmи 

POL(pc) 

id рс рс_ count pcPOL 
1 1 2 о 

Приnоr 32. Издвајање великих полигона у чијој близини се налазе мали полигони Рео 

POL(pc}+pc Extract о id рс pc_count pcPOL 
~ површине нање од проzо 

полигони са инфо о рс 
вредности 

1 1 2 1 
2 1 2 1 

а 

1 
~-

,, 
мали полиzони Р. 

ерсте 

Рс 

о 
grid ~ 

мрежа точака 
а 

11IRGEТ 

с(рЈ ~ g(pJ 

Прилог 33. Издвајање малих полигона Рс који ће се спајати са великим полигонима. 
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Преостали мали полиrони представљаће врсту pd, која не испуњава ни један од услова 

да постане нека од претходно поменуте три врсте. 

Pd = (р. = О AND рь =О AND Рс = О) 

Овакви полигони ће се у следећем кораку стапати са околним полиrонима. 

Мали полиrони дефинисани са: 

class AND р. AND р._ stat = О 

померају се ка центрима који имају једнаке вредности: 

class AND Р• AND р._ stat = О 

Све тачке које представљају мале полиrоне исте класе (class), чији се центар групе 

полигона, која је означена јединственим идентификационим бројем (ра), налази ван неког 

од њих (pa_stat=O), померају се ка центру који носи информацију о класи података (class) и 

идентификационом броју те rрупе полигона (ра). 

Мали полиrони дефинисани са: 

class AND рь AND p._stat = 1 AND static = О 

померају се ка центрима који имају једнаке вредности: 

class AND рь AND p._stat = 1 AND static = 1 

Све тачке које представљају мале полиrоне идентичне класе (class), чији се центар 

групе полиrона (рь) налази у оквиру некоr од њих (pa.....stat=l), али не и у онима који се поме

рају (static=O), померају се ка најближој тачки полиrона исте класе (class) и полигона са истим 

идентификационим бројем групе (рь), у оквиру кога се налази центар (static=l). 

Мали полигони дефинисани са: 

class AND Рс AND Pc_count >О AND pcPOL = 1 

померају се ка центрима који имају једнаке вредности: 

class AND Р• AND p._count >О AND p.POL =О 

Све тачке које представљају мали полигон, а у њиховој близини нема још једноr малог 

полигона истоветне класе (class), али има великог полигона те класе (class), померају се ка 

најближој тачки тог великоr полиrона (pJ>OL=O) који носи исти идентификациони број групе 
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(р,) као и мали полигон. У оквиру једне групе (р,) може бити више малих полигона који се 

померају ка великом полигону и то је дефинисано вредношћу p'-count. 

Припрема података за померање полигона ради се за сваку класу посебно, а онда се од 

свих података ствара јединствени фајл (Прилог 34). Центри за Ра су одређени у QGIS-y, а цен

тре за рь ир, одређује програм који врши померање, јер у QGIS-y не постоје функције које би 

их утврдиле. Ти центри представљају најближу тачку која се налази на граници полигона ка 

коме се остали крећу. У случају врсте рь, у питању је мали полигон у оквиру кога се налази 

центар, а код врсте р, то је велики полигон ка коме се померају мали полигони. 

Merge 

Distance 
утврђllfЮње растојања 

uэмеђу тачака џ центаро 

а0:~:~~:о 
оооо~ооооо~о::а~ооа 

ооо 
оо 

Припог 34. Спајање свих тачака које чине четири врсте малих полигона и утврђивање растојања између 
њих и центара. 

Модел здруживања полигона реализован је у програму QGIS, чија је верзија 2.8.1 

Wien, а верзија алата Processing је 2.9.3. Кбд модела дат је као додатак на DVD-y на задњој ко

рици ове дисертације, као и његов дијаграм, а фајлови се могу наћи и на следећем линку: 

https:/ /goo.gL/hcSreS 
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5.10.1. Софтвер эа померање градивних тачака 

Програм за померање тачака писан је у програмском језику ]ava. За његово покретање 

потребно је дa]avaRuntime environment буде инсталиран. и то верзија 1.8 или новија. Програм 

не поседује графички интерфејс, већ му се команда задаје текстуално. Она гласи: 

java -jar GisPointMover.jar point.gml center.gml 

Подаци морају бити у .gml формату. Фајл point.gml садржи податке о свим тачкама. По

ред већ поменутих информација. потребан му је и списак тачака које се налазе око сваке од 

њих. Фајл center.gml садржи податке о центрима за полигоне ра врсте. 

Поред померања, или прецизније промене информација између тачака које се нађу на 

путу од тачке до циља, програм за рь и р, врсту полигона одређује центре ка којима ће се ове 

тачке кретати. Ти центри су најближе тачке малог полигона ка коме се крећу, у случају рь 

врсте тачака или најближа тачка великог полигона, код врсте р,. Овако нешто није било мо

гуће одредити у програмима ArcGIS и QGIS, али је било .могуће у PostGIS-y. Одлучено је да 

одређивање центара буде саставни део програма који врши померање, како се не би rубило 

време на преносу података из једног у друrи програм. 

Излазни подаци су tackeOut.gml, centerForPB.gml и centerForPC.gml. Последња два фајла 

користе се ту само за проверу тачности одређивања центара за рь и р, врсту полигона или 

евентуално употребу у неком другом програму који би вршио померање тачака. 

Сва померања су дводимензионална и истовремена (Прилог 35, 36, 37). При померању 

све тачке прелазе најкраће растојање до центра, а то је и максимални пут који ће тачке које 

чине један полигон прећи. То важи за све врсте тачака. Чим једна од тачака једног полигона 

стигне на одредиште, померање свих осталих тачака које чине тај полигона, се зауставља. 

Програм не врши померање тачака у буквалном смислу. То ради на начин који би мо

гао да се опише као замена информација једне тачке са првом која јој се нађе на путу до циља. 

Не долази до замене свих информација, већ само редног броја тачке. Про.мене након поме

рања моrуће је видети повезивањем старих геопросторних података, код којих није извр

шено померање и нових преко колоне fid која настаје при конвертовању .shp у .gml и пред

ставља идентификатор за сваку тачку. У QGIS-y то се ради у оквиру ]oins. Повезани подаци се 

снимају, а онда се информације са тачака преносе на .мрежу хексагона, а суседни хексагони 

исте класе се стапају функцијом Dissolve. 
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Припог ЗS. Померање градивних тачака на примеру малих полигона Ра· 

Оно ппо је од информација потребно програму да би радио су координате сваке тачке, 

координате центара ка којима се тачке крећу и информација о томе које тачке представљају 

директне суседе свакој тачки. Све тачке које се не налазе на ивици посматраног подручја по

седују информацију о околних 6 тачака, оне које су на ивици 3 или 5, а тачке у угловима само 

информацију о 2 тачке које су им једнако удаљене. 

Програм ради на тај начин што прво бира групу тачака која ће се померати, а припада 

некој од врсти ра, рь или р, полигона. Онда се врши сортирање тачака у оквиру групе, од нај

мањег до највећег растојања у односу на центар. Раздаљина између две тачке distanceВetween 

добија се преко: 

Math.sqrt((x1 - х2)2 + (у1 - у2)2) 
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Припог 36. Померање градивних тачака на примеру малих полигона рь. 

Из сортираних тачака, узима се прва у реду, јер је она најближа центру и рачуна раз

даљина до центра. То најкраће растојање представља дужину пута за коју ће се померити све 

тачке унутар групе. Све тачке из једне групе се померају према центру најкраћим могућим 

путем за растојање које је претходно одређено и представља максимум који ће нека од тачака 

из групе да пређе. За сваку тачку позива се рекурзивна функција findShortestPathFтomAToB да 

би се нашао најкраћи пут и замениле тачке на том путу. 

Функција findShortestPathFтomAToB креира нову путању РАТН. За тачку Т која се помера 

ка центру С проналази најближу суседну тачку NK са distanceВetween. Ако је раздаљина до цен

тра премала, следећа најближа тачка представља центар и то значи крај померања. Затим се 

врши бележење најближе тачке NK у РАТН и врши замена тачака (мења се само fid, тако да 
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све друrе информације за све тачке остају исте). За најближу околну тачку NK позива се 

findShortestPathFromAToB док се не дође до максимално дозвољене раздаљине до центра. 

Прилог 37. Померање градивних тачака на примеру малих полигона Рс· 

Проrрами за померање градивних тачака, као и сви остали коришћени алгоритми 

који су описани у овој дисертацији налазе се као додатак на DVD-y на задњој корици ове ди

сертације, а доступни су и на следећем линку: 

https:/ /goo.gL/hcSгeS 
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5.11. Модеп стапања попигона 

Након здруживања полигона које се врши померањем њихових градивних тачака, 

информације се са тачака преносе на мрежу хексагона. Потом се обавља стапање хексагона 

који припадају истој класи и који се налазе један поред другог (Прилог 38). Да би се одредили 

мали полигони које треба елиминисати приступа се мерењу њихових површина. Елимини

сање малих полигона се остварује њиховим стапањем са сличним великим полигонима уз 

које се налазе. Како се може десити да један мали полигон буде окружен са више сли-чних 

великих полигона, врши се његова деоба на мање полигоне који се онда стапају са околним 

полигонима сли-чне класе. На овај начин се остварује равноправна подела малог полигона 

између околних сличних великих полигона, без фаворизовања неке од класа. 

Прилог 38. Стапање хексагона који припадају истој класи. 

Подела малих полигона на делове урађена је прављењем скелета малих полигона, а 

онда пресецањем малих полигона тим скелетом. Поступак прављења скелета, као и све фазе 

у моделу стапања полигона урађен је PostGIS-y, сем пресецања полигона које је извршено у 

програму Geospatial Modelling Environment. Команда која врши пресецање полигона линијама 

geom.splitpolysЬylines даје полигоне са не тако добром топологијом јер се између појединих по

лигона јавља минимални размак који онемогућава да се касније правилно утврди који су то 

полигони суседни. Овај недостатак је могуће отклонити употребом GRASS алата у оквиру 

QGIS-a, тако што се учитани .shp фајл извезе уз опцију да се све границе полигона које су 

размакнуте за максималну вредност од 0,0001 m поклопе (Snapping threshold for boundaries). 

Команда којом се врши формирање скелета на основу свих малих полигона, у овом 

случају чија је површина мања од 1562500 m2, гласи: 
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-- autori: Milan Djordjevic, MiLena Frtunic 

СRЕАТЕ TABLE puЬlic.skelet 
( 

gid integer NOT NULL, 

агеа douЫe precision, 

code_12 smalLint, 
geom geometry(MuLtiLineString), 

CONSTRAINT skelet_gid _pk PRIMARY КЕУ (gid) 
); 

insert into skelet 

(SELECT gid, агеа, code_12, ST_StraightSkeleton(geom) FROM "kategorijska" WHERE area < 1562500); 

Линијама које представљају скелет, пресецају се полигони. Да би се убрзао процес ста

пања сличних полигона, прво се стапају сви делови полигона који деле заједничког суседа. 

На тај начин се значајно смањује број полигона. Да би се скратио процес утврђивања сусед

них полигона, уводи се оквир око истраживаног подручја како би се елиминисала могућност 

да неки од делова полигона нема суседни полигон, тј. полигон од кога се разликује по повр

шини и класи. Полигон који представља оквир може се направити прављењем бафера на 

основу подручја и његовим пресецањем са границама подручја. Вредности за површину и 

класу које је потребно да се унесу за оквир су О. Команда за стапање делова полигона, на 

основу истог суседа је: 

-- autori: Milan Djordjevic, Marija Milojkovic, Elizabeta Markus Mitrinovic 

СRЕАТЕ INDEX topook_ca_ind ON topook(code_12, агеа); 
Create table klaspovr as 

Select code_12, AREA, SТ_UNION(geom) geom 

FROM topook 
group Ьу code_12, AREA; 

СRЕАТЕ INDEX klaspovr_ca_ind ON kLaspov~code_12, агеа); 
create table spojeni(id integer, 

code_12 numeric, 
агеа numeric, 

geom geometry r 
real_area numeric, 

CONSTRAINT spojeni_pk PRIMARY КЕУ (id) 
); 

create ог герLасе view klaspovr_dodiruju as 
select k1.code _ 12 с1, k1.AREA а1 , k1.geom g1, k2.code _ 12 с2, k2.AREA а2 , k2.geom g2 

from kLaspovr k1, klaspovr k2 

where St_relate (k1.geom, k2.geom,'FF2F1*2*2') 
order Ьу k1.code _ 12 , k1.AREA , k2.code _ 12 , k2.AREA 
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СRЕАТЕ SEQUENCE if not exists spojeni_id_seq 
INCREMENT 1 
MINVALUE 1 
MAXVALUE 9223372036854775807 
START 1 
САСНЕ 1 
cycle; 

СRЕАТЕ OR REPLACE FUNCTION spoji() 
RETURNS integer AS 

$BODY$ 
declare г klaspovr%ROWТYPE; 

BEGIN 
fог г in select * from klaspovr LOOP 

insert into spojeni ( ---insertujemo u spojeni 

select nextval('spojeni_id _ seq'::regclass), gr.code _ 12, gr.area, gr.geom , gr.real_ area 
from ( 

select t.code_12 code_12, t.area area, St_union (t.geom) geom, St_area (St_union (t.geom)) 
real агеа 

from topook t, klaspovr _ dodiruju d 
where St_relate (t.geom, d.g2, 'FF2F1 *2*2') 
and t.code 12 = r.code 12 - -
and t.area = г.агеа 
and d.c1 = r.code 12 
and d.a1 = r.area 
and d.a2 <> О 

and d.c2 <>О 

and d.a1 <>О 
and d.c1 <>О 

group Ьу d.c2, d.a2, t.code_12, t.area 

union 
select t.code_12 code_12, t.area area, St_union (t.geom) geom, St_area(St_union 

(t.geom)) real_ area 
from topook t, klaspovr _ dodiruju d 
where St_Touches (t.geom, d.g2) 
and t.code 12 = r.code 12 - -
and t.area = г.агеа 
and d.c1 = г.соdе 12 
and d.a1 = r.area 
and d.a2 =О 
and d.c2 =О 
and d.a1 <>О 
and d.c1 <>О 
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and not exists (select 1 from klaspovr _ dodiruju dd 
where St_relate (t.geom, dd.g2, 'FF2F1 *2*2') 

and dd.c1 = r.code 12 
and dd.a1 = r.area 
and dd.a2 <> О 
and dd.c2 <> О) 

group Ьу t.code _ 12, t.area 
) gr 

group Ьу gr.code_12, gr.area, gr.geom, gr.real_area 
); 

END LOOP; 
REТURN 1; 

END; 
$BODY$ 
LANGUAGE plpgsql VOLATILE 

COST 100; 

select spojiQ; 

При спајању делова полиrона настају мултиполиrони, па је такве rрупе полиrона који 

се међусобно не додирују потребно раставити на појединачне полиrоне. За то се користи ко-

манда: 

-- autori: Milan Djordjevic, Marija Milojkovic 
create ог replace view spojeni_multi as 

SELECT id, code _ 12, area, geom, real_ area, ST _ NumGeome-
tries(geom) broj 

from spojeni 
where ST _ NumGeometries(geom) is not null 
and ST_NumGeometries(geom)>1 
order Ьу id; 

CREATE OR REPLACE FUNCТION _razblj_multi () 
REТURNS integer AS 

$BODY$ 
DECLARE 

r spojeni%rowtype; 

BEGIN 
for r in (select * from spojeni_ multi) loop 

insert into spojeni (id, area, code _ 12, geom, real_area) 
(select nextval(' spojen i _ id _ seq' :: regclass), r .area, r .code _ 12, 

(St_ dump(r.geom)).geom , St_ Area((St_ dump(r.geom)).geom ) ) ; 
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end Loop; 
RETURN 1; 

END; 
$BODY$ 

delete from spojeni 
where id = r.id; 

LANGUAGE plpgsql VOLATILE 
COST 100; 

select _razblj_ multi (); 

Овако спремни полигони могу се стапати са сличним полигонима. Сличност поли

гона се посматра на више нивоа, због структуре података код Corine карте која је хијерархиј

ска. Прво ће се проверити да ли се неки од малих полигона граничи са сличним са којим дели 

заједничку суперкласу. Следећим командама дефинишу се сличне класе, тј. оне које деле за

једничку суперкласу: 

-- autori: Milan Djordjevic, Milena Frtunic 
CREATE TABLE puЫic.kod_slicnosti 
( 

); 

id integer, 
code _ zajednicki integer, 
code 12 smaLLint 

insert into kod_slicnosti values (1, 1, 111); 
insert into kod_slicnosti values (2, 1, 112); 
insert into kod_slicnosti values (3, 2, 121); 
insert into kod _ slicnosti values (4, 2, 122); 
insert into kod_slicnosti values (5, 2, 123); 
insert into kod_slicnosti values (6, 2, 124); 
insert into kod_slicnosti values (7, 3, 131); 
insert into kod_slicnosti values (8, 3, 132); 
insert into kod_slicnosti values (9, 3, 133); 
insert into kod _ slicnosti values (10, 4, 141); 
insert into kod_slicnosti values (11, 4, 142); 
insert into kod_slicnosti values (12, 5, 211); 
insert into kod _ slicnosti values (13, 6, 221); 
insert into kod_slicnosti values (14, 6, 222); 
insert into kod_slicnosti values (15, 7, 231); 
insert into kod_slicnosti values (16, 8, 242); 
insert into kod_slicnosti values (17, 8, 243); 
insert into kod_slicnosti values (18, 9, 311); 
insert into kod_slicnosti values (19, 9, 312); 
insert into kod_slicnosti values (20, 9, 313); 
insert into kod_slicnosti values (21, 10, 321); 
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insert into kod_slicnosti values (22, 10, 322); 
insert into kod_slicnosti values (23, 10, 323); 
insert into kod_slicnosti values (24, 10, 324); 
insert into kod_slicnosti values (25, 11, 331); 
insert into kod_slicnosti values (26, 11, 332); 
insert into kod_slicnosti values (27, 11, 333); 
insert into kod_slicnosti values (28, 11, 334); 
insert into kod_slicnosti values (29, 12, 411); 
insert into kod_slicnosti values (ЗО, 12, 412); 
insert into kod _ slicnosti values (31, 13, 511); 
insert into kod_slicnosti values (32, 13, 512); 

Након дефинисања сличних класа, делови малих полигона мењају класу у неку од 

сличних класа, а онда се суседни полигони исте класе стапају. Одлучено је да се међусобном 

стапању малих полигона да предност, слично као што је то био случај и са померањем малих 

полигона. Тек када се све могућности стапања малих полигона, који су сличне класе, исцрпе, 

прелази се на стапање малих полигона са суседним великим полигоном сличне класе. 

Скрипта која дефинише ова стапања гласи: 

- autoгi: Milan Djoгdjevic, Магiја Milojkovic 
СRЕАТЕ TABLE puЫic.poligon_spojeni 
( 

id1 integeг, 
id2 integer 

); 

сгеаtе ог replace view spojeni_grupa_malih as 
select id, code _ 12, area, geom , real area 
from spojeni 
where real агеа <= 1562500 
and агеа <>О 
and code _ 12 <> О; 

сгеаtе ог герlасе view spojeni_komblnacije_malih as 
SELECT tl.aгea а1, t1.code_12 cl, t2.агеа а2, t2.code_12 с2 , t1.real_area г1 , t2.геаl_агеа 
ra2, tl.id id1, t2.id id2, 

kod1.code _ zajedni cki cz1, kod2 .code _ zajedn icki cz2 
from spojeni_grupa_malih t1, spojeni_grupa_malih t2, kod_slicnosti kodl, 

kod slicnosti kod2 
where kod1.code 12 = t1.code 12 - -
and kod2.code 12 = t2.code 12 - -
and kod1.code _ zajednicki = kod2.code _ zajednicki 
and St_ touches (t1.geom, t2.geom) 

and ST _ Relate( t1.geom, t2.geom, 'FF2F1 *2*2' ) 
AND t1.area > t2.area 
and t1.code 12 <> t2.code 12 - -
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and t1.real area + t2.real area <=1562500 - -
and t1.code 12 <> О 
and t1.area <> О 
and t2.code 12 <>О 
and t2.area <>О 
order Ьу t2.real_ area, t1.real_ area; 

СRЕАТЕ OR REPLACE FUNCTION _gr_spojenih_od_min(p_dokle integer) 
RETURNS integer AS 

$BODY$ 
DECLARE 
_i integer; 
_gid1 integer; 
_gid2 integer; 
_ code1 spojeni.code _ 12%type; 
_ code2 spojeni.code _ 12%type; 
_ агеа1 spojeni.area%type; 
_ агеа2 spojeni.area%type; 
_real_ агеа _ ukupna numeric; 
_id1 integer; 
_id2 integer; 
_ ks1 integer; 
_ ks2 integer; 
r spojeni%rowtype; 

min cur cursor is 
SELECТ а1, с1, а2, с2, id1, id2, cz1, cz2 
from spojeni_komblnacije_malih m; 

l_id integer; 

BEGIN 

_i= 1; 
while _i <= p_dokle loop 

open min_cur; 
fetch min cur into _area1, _code1, _агеа2, _code2, _id1, _id2, _ks1, _ks2; 
close min _ cur; 

IF FOUND then 

UPDATE spojeni SЕТ 
code_12 = _code1, 
Area = агеа1 
WHERE id = _id2; 

insert into spojeni (id, area, code _ 12, geom, real_area) 
(select nextval('spojeni_id _ seq' ::regclass), t1.area, t1.code _ 12, ST _ Union(t1.geom), 

St_ Area(ST _ Union(t1.geom)) 
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FROM spojeni t1 
WHERE t1.id in lid1, _id2) 
group Ьу t1.area, t1.code_12 
) ; 

else return 2; 

end if; 
_i = _i+1; 
end loop; 

delete from spojeni 
where id in lid1, _id2); 

REТURN 1; 
END; 
$BODY$ 

LANGUAGE plpgsql VOLATILE 
COST 100; 

create ог replace view spojeni_ komb _ mali_ veliki as 
SELECT tl.area а1, t1.code_12 cl, t2.area а2, t2.code_12 с2 , t1.id idl, t2.id id2, 

kodl.code _ zajednicki cz1, kod2 .code _ zajedn icki cz2 
from spojeni t1, spojeni_grupa_malih t2, kod_slicnosti kod1, kod_slicnosti kod2 
where kod1.code 12 = t1.code 12 - -
and kod2.code 12 = t2.code 12 - -
and kod1.code _ zajednicki = kod2.code _ zajednicki 
and St_touches (t1.geom, t2.geom) 
and ST _ Relate(t1.geom, t2.geom, 'FF2F1 *2*2') 
AND t1.real area > 1562500 
and t1.code 12 <> О 
and t1.area <> О 
and t2.code 12 <>О 
and t2.area <>О 
order Ьу t1.area, t2.area; 

СRЕАТЕ OR REPLACE FUNCTION _gr_spojenih_od_max(p_dokle integer) 
RETURNS integer AS 

$BODY$ 

DECLARE 
_i integer; 
_gidl integer; 
_gid2 integer; 
_ code1 spojeni.code _ 12%type; 
_ code2 spojeni.code _ 12%type; 
_ агеа1 spojeni.area%type; 
_ агеа2 spojeni.area%type; 
_real_ area _ ukupna numeric; 
_id1 integer; 
_id2 integer; 
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_ ks1 integer; 
_ ks2 integer; 
_id_new integer; 
г spojeni%rowtype; 

BEGIN 
delete from poligon_spojeni; 
_i= 1; 

whiLe _i <= p_dokle Loop 

for r.id in (select id1 
from spojeni_ komb _ mali_ veliki 
group Ьу id1) Loop 

insert into poligon_spojeni (id1, id2) 
vaLues (r.id, r.id); 

FOR _агеа1, _code1, _агеа2, _code2, _id1, _id2, _ks1, _ks2 IN 
SELECТ * 
from spojeni_ komb _ mali_ veLiki 
where id1 = r.id 

LOOP 

UPDATE spojeni SЕТ 
code _ 12 = _ code1 , 
Area = агеа1 

WHERE id = _id2; 

insert into poLigon_spojeni (id1, id2) 
vaLues lid1, _id2); 

END LOOP; 

insert into spojeni (id, агеа, code_12, geom, real_area) 

(select nextval('spojeni_id _seq'::regcLass), t1.area, t1.code _ 12, ST _ Union(t2.geom), 
St_ Area(ST _ Union(t2.geom)) 

end loop; 

FROM spojeni t2, poligon_spojeni s, spojeni t1 
WHERE s.id1 = r.id 
and t2.id = s.id2 
and t1.id = r.id 
group Ьу t1.area, t1.code_12 
) ; 

delete from spojeni 
where id in (select id2 from poligon_spojeni 

where id1 = r.id); 
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Команда: 

i = _i+1; 
end loop; 

REТURN 1; 
END; 
$BODY$ 

LANGUAGE plpgsql VOLATILE 
COST 100; 

select _gr _ spojenih _ od _ min (1); 

иницира проналажење полигона са најмањом површином и његово стапање са суседним ма

лим полигоном сличне класе. При сваком покретању команде само ће се један најмањи по

лигон стопити са суседним. Поппо је овај поступак потребно поновити више пута, повећа

њем броја унутар заграде могуће је повећати број извршења. Свако успешно извршење ко

манде даће вредносr 1, а када не буде више услова за оваквом врстом стапања, извршење ће 

се прекидати, а информација која ће се онда добити је 2. 

Пре давања команде за стапање великих полигона са суседним малим полигонима 

сличне класе, потребно је стопити мале полигоне који се граниче са великим полигонима 

исте класе. Команда коју је потребно поновити и више пута гласи: 

-- autori: Milan Djordjevic, Marija Milojkovic 
create or replace view spojeni_isti_kod as 
SELECT t1.area а1, t1.code_12 с1, t2.area а2, t2.code_12 с2 , t1.id id1, t2.id 
id2, t1.geom g1, t2.geom g2 

from spojeni t1, spojeni t2 
where t1.code 12 = t2.code 12 - -
and St_ Touches (t1.geom, t2.geom) 
and ST _ Relate(t1.geom, t2.geom, 'FF2F1 *2*2') 
AND t1.real area > 1562500 
and t1.real area >= t2.real area - -
and t1.code 12 <> О 
and t1.area <> О 
and t2.code 12 <> О 
and t2.area <> О 

order Ьу t1.code_12, t1.id, t2.id; 

СRЕАТЕ OR REPLACE FUNCТION _spoji_isti_kod (p_dokle integer) 
RПURNS integer AS 

$BODY$ 
DECLARE 
_i integer; 
_gid1 integer; 
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_gid2 integer; 
_ code1 spojeni.code _ 12%type; 
_ code2 spojeni.code _ 12%type; 
_ агеа1 spojeni.area%type; 
_ агеа2 spojeni.area%type; 
_real_ area _ ukupna numeric; 
_id1 integer; 
_id2 integer; 
_ks1 integer; 
_ ks2 integer; 
_id_new integer; 
r spojeni%rowtype; 

BEGIN 
delete from poligon _ spojeni; 
_i= 1; 

while _i <= p_dokle loop 

for r.id in (select id1 
from spojeni_isti_kod 
group Ьу id1) loop 

insert into poligon_spojeni (id1, id2) 
values (r.id, r.id); 

FOR _агеа1, _code1, _area2, _code2, _id1, _id2 IN 
SELECT а1, с1,а2,с2, id1, id2 
from spojeni_isti_kod 
where id1 = r.id 

LOOP 

UPDATE spojeni SЕТ 
code _ 12 = _ code1 , 
Агеа = агеа1 
WHERE id = _id2; 

insert into poligon_spojeni (id1, id2) 
values lid1, _id2); 

END LOOP; 

insert into 5pojeni (id, area, code_12, geom, real_area) 

(select nextval('5pojeni_id _ 5eq'::regclass), t1.area, t1.code _ 12, 
ST _ Union(t2.geom), St_ Area(SТ _ Union(t2.geom)) 
FROM spojeni t2, poligon_spojeni 5, spojeni t1 
WHERE t1.id = r.id 
and s.id1 = r.id 
and t2. id = 5. id2 
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end loop; 

_i = _i+1; 
end loop; 

group Ьу t1.area, t1.code _ 12 
) ; 

delete from spojeni 
where id in (select id2 from poligon _ spojeni 

where id1 = r.id); 

REТURN 1; 
END; 
$BODY$ 

LANGUAGE plpgsql VOLATILE 
COST 100; 

select _spoji_isti_kod (1); 

После стапања полигона истих класа које су посредством међусобних стапања малих 

полигона постале суседне, прелази се на стапање великих полигона са суседним малим по

лигонима сличне класе. Команда која се сада користи је: 

select _gr _ spojenih _ od _ max (1); 

За разлику од стапања малих полигона, где се при сваком извршењу стапао само један 

мали полигон, овде се врши стапање свих малих полигона који се граниче са великим поли

гоном, са којим имају сличности. Када више не буде било суседних великих и малих поли

гона сличних класа, прелази се на дефинисање сличности на следећем, општијем, вишем ни

воу и понављање корака везаних за стапање, јер мали полигони који се нису граничили са 

малим или великим полигонима са којима деле заједничку суперкласу, остају и даље при

сутни. Команда за ново груписање полигона изгледа овако: 

-- autori: Milan Djordjevic, Milena Frtunic 
CREATE TABLE puЫic.kod_slicnosti 
( 

); 

id integer, 
code _ zajednicki integer, 
code 12 smallint 

insert into kod_slicnosti values (1, 1, 111); 
insert into kod_slicnosti values (2, 1, 112); 
insert into kod_slicnosti values (З, 1, 121); 
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insert into kod_slicnosti values (4, 1, 122); 
insert into kod_slicnosti values (5, 1, 123); 
insert into kod_slicnosti values (6, 1, 124); 
insert into kod_slicnosti values (7, 1, 131); 
insert into kod _ slicnosti values (8, 1, 132); 
insert into kod_slicnosti values (9, 1, 133); 
insert into kod_slicnosti values (10, 1, 141); 
insert into kod_slicnosti values (11, 1, 142); 
insert into kod_slicnosti values (12, 2, 211); 
insert into kod _ slicnosti values (13, 2, 221); 
insert into kod_slicnosti values (14, 2, 222); 
insert into kod_slicnosti values (15, 2, 231); 
insert into kod _ slicnosti values (16, 2, 242); 
insert into kod_slicnosti values (17, 2, 243); 
insert into kod_slicnosti values (18, 3, 311); 
insert into kod_slicnosti values (19, 3, 312); 
insert into kod_slicnosti values (20, 3, 313); 
insert into kod_slicnosti values (21, 3, 321); 
insert into kod _ slicnosti values (22, 3, 322); 
insert into kod_slicnosti values (23, 3, 323); 
insert into kod_slicnosti values (24, 3, 324); 
insert into kod _ slicnosti values (25, 3, 331); 
insert into kod_slicnosti values (26, 3, 332); 
insert into kod_slicnosti values (27, 3, 333); 
insert into kod_slicnosti values (28, 3, 334); 
insert into kod_slicnosti values (29, 4, 411); 
insert into kod_slicnosti values (ЗО, 4, 412); 
insert into kod_slicnosti values (31, 5, 511); 
insert into kod_slicnosti values (32, 5, 512); 

Груписање полиrона и њихово стапање врши се командом која је коришћена и у 

првом кругу стапања полигона. У овом кругу, као и у осталим, стапање је потребно понављати 

до тренутка док за њим постоје услови. 

Следећи круr би требало да представља стапање малих полигона, који су остали не

такнути и после прва два круrа, на нивоу суперкласе која је виша од претходне, а то је код 

Corine података ниво катеrорије. То би значило да би било која класе моrла да се стопи са било 

којом. Посматрајући категорије код Corine карте, може се приметити да категорије 2 и 3 

представљају земљиште на коме се налази култивисана и природна веrетација. Те површине 

имају доста заједничког у односу на категорију вештачке површине и категорију водене 

површине. Због тога ће се њиховом стапању дати предност. Груписање класа ће изгледати 

овако: 
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-- autori: Milan Djordjevic, Milena Frtunic 
CREATE TABLE puЬlic.kod_slicnosti 

( 

); 

id integer, 
code _ zajednicki integer, 
code 12 smallint 

insert into kod_slicnosti values (1, 1, 211): 
insert into kod _ slicnosti values (2, 1, 221); 
insert into kod_slicnosti values (3, 1, 222); 
insert into kod_slicnosti values (4, 1, 231): 
insert into kod _ slicnosti values (5, 1, 242); 
insert into kod_slicnosti values (6, 1, 243); 
insert into kod_slicnosti values (7, 1, 311): 
insert into kod _ slicnosti values (8, 1, 312); 
insert into kod_slicnosti values (9, 1, 313); 
insert into kod_slicnosti values (10, 1, 321): 
insert into kod _ slicnosti values (11, 1, 322); 
insert into kod_slicnosti values (12, 1, 323); 
insert into kod_slicnosti values (13, 1, 324): 
insert into kod _ slicnosti values (14, 1, 331); 
insert into kod_slicnosti values (15, 1, 332); 
insert into kod_slicnosti values (16, 1, 333): 
insert into kod_slicnosti values (17, 1, 334): 

Тек када се утврди да ни на једном нивоу не дели заједничку суперкласу, тј. не при

пада истој категорији, дозволиће се стапање .малог полигона са суседним полигони.ма без 

обзира на сличност из.међу класа. У последњем круrу постоји са.мо једна група, а ко.манда за 

груписање гласи: 

-- autori: Milan Djordjevic, Milena Frtunic 
CREATE TABLE puЫic.kod_slicnosti 
( 

); 

id integer, 
code _ zajednicki integer, 
code 12 smallint 

insert into kod_slicnosti values (1, 1, 111); 
insert into kod_slicnosti values (2, 1, 112): 
insert into kod _ slicnosti values (3, 1, 121); 
insert into kod_slicnosti values (4, 1, 122); 
insert into kod_slicnosti values (5, 1, 123): 
insert into kod _ slicnosti values (6, 1, 124); 
insert into kod_slicnosti values (7, 1, 131); 
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insert into kod_slicnosti values (8, 1, 132); 
insert into kod_slicnosti values (9, 1, 133); 
insert into kod_slicnosti values (10, 1, 141); 
insert into kod_slicnosti values (11, 1, 142); 
insert into kod_slicnosti values (12, 1, 211); 
insert into kod_slicnosti values (13, 1, 221); 
insert into kod_slicnosti values (14, 1, 222); 
insert into kod_slicnosti values (15, 1, 231); 
insert into kod_slicnosti values (16, 1, 242); 
insert into kod _ slicnosti values (17, 1, 243); 
insert into kod_slicnosti values (18, 1, 311); 
insert into kod_slicnosti values (19, 1, 312); 
insert into kod _ slicnosti values (20, 1, 313); 
insert into kod_slicnosti values (21, 1, 321); 
insert into kod_slicnosti values (22, 1, 322); 
insert into kod _ slicnosti values (23, 1, 323); 
insert into kod_slicnosti values (24, 1, 324); 
insert into kod_slicnosti values (25, 1, 331); 
insert into kod _ slicnosti values (26, 1, 332); 
insert into kod_slicnosti values (27, 1, 333); 
insert into kod_slicnosti values (28, 1, 334); 
insert into kod_slicnosti values (29, 1, 411); 
insert into kod_slicnosti values (ЗО, 1, 412); 
insert into kod_slicnosti values (31, 1, 511); 
insert into kod_slicnosti values (32, 1, 512); 

Стапање се понавља све док има и једног малог полигона. 

5.12. Модеп епиминисања уских коридора 

На уске коридоре се осим као на најуже делове полигона може гледати и као на нај

краће растојање између два полигона 

5.12.1. Проналажење уских коридора 

-- autori: Milan Djordjevic, Milena Frtunic 
СRЕАТЕ TABLE puЫic.rastojanja 
( 

fromgid integer NOT NULL, 
togid integer NOT NULL, 
distance douЫe precision, 
geom geometry(MultilineString) 
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insert into rastojanja 
(select a.gid from_gid, b.gid to_gid, st_distance(a.geom,b.geom) as distance, 
st_ shortestline(a.geom,b.geom) 
from 
kategorijska as а, kategorijska as Ь 
where a.gid != b.gid and st_dwithin(a.geom,b.geom,200)) 

Вредност 200 у примеру изнад представља растојање у метрима између два полигона. 

5.12.2. Елиминисање уских коридора 

Апликација која демонстрира кретање и интеракцију гео-објеката представља Web 

апликацију развијену коришћењем HTML, CSS и ]avascript технологија на клијентској и .NET 

технологије на серверској страни апликације. Клијентска компонента апликације импле

ментира .механизме визуелизације, симулације кретања и интеракције између гео-објеката. 

Гео-објекти преузи.мају се од серверске компоненте која је имплементирана коришћењем С# 

програмског језика у виду стандардних Web сервиса. Серверска компонента апликације за

дужена је за преузимање гео-објеката из стандардних извора геоинформација и њихово 

слање клијентској компоненти апликације. У конкретној имплементацији која је овде пред

стављена, подаци о гео-објекти.ма преузимају се парсирање.м докумената креираних у складу 

са Geography Markup Language (GML) спецификацијом. Комуникација из.међу клијентске и сер

верске компоненте имплементирана је коришћењем асинхроних НТТР захтева. 

Клијентска компонента апликације користи више јавно доступних библиотека 

]avascript кода за имплементацију визуелизације и интеракције гео-објеката. На основу пода

така преузетих од серверске компоненте апликације, на клијентској страни се креирају гео

објекти коришћењем OpenLayers оквира за развој Web Геоинформационих система (Web ГИС

-а). Креирани гео-објекти груписани су у два скупа: скуп покретних објеката и скуп центара 

ка којима се покретни објекти крећу под дејством унапред дефинисаних .момената силе. На 

основу географских координата гео-објеката, клијентска компонента апликације за сваки 

гео-објекат врши репројектовање позиције гео-објекта на координате на екрану. Сврха 

репројектовања је задржавање релативне позиције гео-објекта у односу на остале гео-објекте 

у преузетом скупу гео-објеката. Визуелизација репројектованих гео-објеката имплементи

рана је коришћењем LiquidFun библиотеке за симулацију чврстих тела и флуида. LiquidFun 
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библиотека имплементирана је коришћењем Box2D библиотеке која омогућава детекцију 

интеракције између тела у софтверским системима. Сваки од гео-објеката представљен је 

скупом честица које делују као савитљиво тело и има карактеристике опруге. Овакав одабир 

типа објекта омогућио је верну симулацију интеракције гео-објеката у случају истовременог 

кретања већег броја објеката ка истом центру. 

Симулација кретања имплементирана је кроз низ итерација примене силе истог 

интензитета на сваки од покретних објеката. Вектор силе одређен је положајем центра кре

тања у односу на положај сваког од гео-објеката на који се сила примењује. С обзиром да је 

комплетна симулација имплементирана на клијентској страни система, што значи да се ком

плетна симулација извршава у стандардним Web читачима, овакав систем може бити јако 

захтеван у погледу ресурса рачунара на коме се извршава. Из тог разлога, визуелизација 

интеракције и кретања врши се након завршетка одређеног броја итерација (параметар који 

је подесив у односу на карактеристике рачунара на коме се врши симулација) а не након 

сваке од њих. Симулација интеракције и кретања се зауставља за време исцртавања. 

Овај програм је првенствено био намењен за померање градивних тачака. Због огра

ничења која нису дозвољавала измештање већег броја тачака, намена програма је промењена 

за решавање проблема уских коридора. За разлику од програма који је описан у поглављу 

5.10.1 и који врши само размену информација између тачака, овај програм физички помера 

тачке, а при том померању не настаје празан простор нити гомилање тачака у неком делу 

карте, а распоред тачака остаје равномеран (Прилог 39). 

500 m 

Прилог 39. Пример померања градивних ћелија из делова полигона, чија ширина не би могла бити толико 
смањена да постане недовољна за приказ на карти датог размера, ка уском коридору који је приказан јед

ном ћелијом. 
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5.13. Упрошћавање пинија 

Последњу етапу у картографској генерализацији категоријских карата чинило би 

упрошћавање граничних линија полигона. Даrлас-Појкеров алгоритам је најчешће ко

ришћени алгоритам у сврхе упрошћавања линија. Циљ му је да новонастала линија прати 

облик оригиналне и да се састоји од мањег броја тачака. Код овог алгоритма, почетна и крајња 

та-ч:ка су фиксне. Величином генерализационе толеранције утиче се на елиминацију тачака. 

Што је вредност генерализационе толеранције већа, већи број тачака ће бити елиминисан. 

Мана оригиналног алгоритма је у томе што код великих вредности толеранције долази до 

самопресецања линија и самим тим грешака у топологији, па се као алтернативни користи 

Висвалингам-Вајатов алгоритам (Bloch, Harrower, 2006). Висвалингам-Вајатов алгоритам је и 

предвиђен за упрошћавање полигона и он за циљ има очување површина за разлику од 

Даrлас-Појкеровог чија је намена упрошћавање линијских појава и објеката. Програм 

MapShaper, који има подршку за Висвалингам-Вајатов алгоритам коришћен је за упрошћа

вање и изравнавање линија, а налази се на адреси: www.mapshaper.org (Прилог 40). 

Припог 40. Пример упрошћавања граничних линија полигона на категоријс:кој карти. 
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6. Резултати и дискусија 

Могућности картографске генерализације категоријских карата испитиване су на 

Corine карти. За испитивање је узето подручје димензија 10 х 10 km. Преко тог подручја 

постављена је мрежа тачака, које су удаљене по 30 т једна од друге, и на основу којих је фор

миран мозаик хексагона. Број тачака, односно хексагона на овом подручју је 129 645, а повр

шина подручја 101.048277 km2
• Подручје није квадратног облика и стране су му неправилног 

облика јер су настале спајањем хексагона (Прилог 41). 

Прилог 41. Мрежа хексагона и границе подручја настале њиховим спајањем. 

Заступљеност класа није значајно промењена након додељивања класе сваком од хек

сагона на основу оне коју је са оригиналне карте преузела тачка, као центар хексагона. У део 

класа је промењен у распону од 0,01% до 0,49% (Табела 4). Што је дужина граница полигона 

одређене класе већа, а површина мања, већа је и вероватноћа да ће доћи до промене удела те 

класе. 

Ово подручје се састојало од 108 полигона, подељених у 9 класа. Како је основни 

размер Corine карте 1:100 ООО, а за циљ картографске генерализације изабран размер 

1:250 ООО, било је потребно у том односу повећати и површину минималног подручја које је 

могуће у њему приказати. У случају оригиналног размера, минимална површина полигона 

је 250 ООО m2
, док за размер 1:250 ООО та површина износи 1562 500 m2

• На карти Србије 

(Прилог 42) приказани су сви полигони чија је површина мања од 1562 500 m2
, тј. сви поли

гони који се не би могли приказати на карти размера 1:250 ООО. 
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Табепа 4. Површина по класама на оригиналној карти и карти која је настала преносом информација са 
оригиналне карте на мрежу хексагона и одступање од оригиналне карте. 

површина коју заузима површина коју заузима разлика у од-

класа класа на оригиналној класа на карти након по- носу на ориги-

карти (m2) деле на хексагоне (m2) налну карту 

112 490200.48 492595,25 0.49% 

211 2161782,37 2157442.49 -0,20% 

231 4314962,66 4318782,09 0,09% 

242 19770368,88 19772399,21 0,01% 

243 20667383.47 20670294,32 0,01% 

311 42622476,15 42610268,51 -0,03% 

312 62185,51 62353,83 0,27% 

321 3236063,32 3243178,54 0,22% 

324 7722854,32 7720962,89 -0,02% 

Након извршеноr здруживања полиrона, број великих полиrона је са 10 повећан на 13, 

а површина великих полиrона се увећала за 18,32%. Пре померања полигона, велики поли

rони су заузимали површину од 57,70%, а након померања и здруживања 68,27% укупне повр

шине, што је битан показатељ значаја померања и здруживања малих полиrона (Прилоr 43). 

Померање малих полиrона је вршено на максималном растојању до 200 m. Број центара за ра 

врсту полигона била је 1, за рь 5, а за врсту полиrона р, 9 центара. 

Због комплексности картографске генерализације тешко је дефинисати смернице по 

којима би је требало извршавати па је слично и са оцењивањем њеног квалитета. Гудчајлд са 

сарадницима говори о тешкоћама утврђивања грешака код геопросторних модела који су 

засновани на објектима (векторски подаци - полигони) у односу на оне који се састоје од 

поља (растерски подаци) (Goodchild, 1989; Goodchild, Sun, Yang, 1992). Не постоје универзална 

решења за евалуацију изведене картографске генерализације. Поред правила, која не могу 

предвидети све ситуације, генерализација представља и субјективан процес. Чак и када би 

више картографа вршило картографску генерализацију по истим правилима, резултати би 

били различити, иако би све карте могле бити квалитетне. Даунс и Меккенес евалуацију 

врше на тај начин што новонасталу карту дају на оцену rеолозима који познају ту картирану 

територију, а и сами раде на изради rеолошких карата (Downs, Mackaness, 2002). 
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Прилог 42. Црном бојом приказани су сви полигони чија је површина мања од 1 562 500 m2• 
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Оцена аутоматизоване картографске генерализације би се могла урадити поређењем 

са неким другим решењима картографске генерализације било да су у питању ручно урађене 

карте истог подручја и на основу истих података или да је генерализација урађена уз помоћ 

компјутера. Међутим, за Corine карту не постоје таква решења, па ће се евалуација картограф

ске генерализације, у овој дисертацији, засновати на поређењу оригиналних и генерализо

ваних података. То ће се постићи мерењима различитих параметара, што би представљало 

квантитативни метод евалуације, док би квалитативни метод представљала визуелна евалу

ација. 

Било би добро упоредити и реалне податке са подацима који су претрпели објектну и 

моделску генерализацију, као и са одступањима до којих је довела картографска генерализа

ција. На тај начин би се измерила одступања након сваког поступка генерализације од објек

тне, преко моделске, до картографске. Тако нешто није било могуће, јер такви подаци за 

Corine карту не постоје. 

1km 

Припоr 43. На картама су сивом бојом означени сви велики полигони. На левој карти, код које није 
вршено померање малих полигона, велики полигони заузимају 57,70% укупне површине. На десној карти, 

број великих полигона је повећан након померања малих полигона, тако да они заузимају 68,27% укупне 
површине. 

Стапање полигона извршено је на начин описан у поглављу 5.11. Због упоређивања ре

зултата, на идентичан начин је урађено стапање полигона пре и после измештања, а резул

тати су приказани у табелама: Табела 5, Табела 6 и Табела 7 и на картама: Прилог 44. 

- 121 -



Табеnа 5. Удео класа на оригиналној карти размера 1:100 ООО, карти која није претрпела измештање 
полигона и оној код које је извршено померање малих полигона, на основном нивоу. 

ниво оригинална стапање без стапање након 

класе карта измештања 
разлика 

измештања 
разлика 

112 0,49% 0,49% 0,49% 

211 2,14% 2.14% 2,00% 0,14% 

231 4,27% 2,81% 1,46% 4,27% 

242 19,71% 26,15% -6,44% 24,11% -4.40% 

243 20,35% 20,54% -0,19% 21,76% -1,41% 

311 42,14% 48,48% -6,34% 50,12% -7,98% 

321 3,15% 3,15% 3,15% 

324 7,76% 2,01% 5,75% 2,01% 5,75% 

25,99% 27,59% 

Табепа 6. Удео класа на оригиналној карти, карти која није претрпела измештање полигона и оној код које 
је извршено померање малих полигона, на средњем нивоу. 

ниво оригинална стапање без стапање након 

класе карта измештања 
разлика 

измештања 
разлика 

11Х 0,49% 0,49% 0,49% 

21Х 2,14% 2,14% 2,00% 0,14% 

23Х 4,27% 2,81% 1,46% 4,27% 

24Х 40,06% 46,69% -6,63% 45,87% -5,81% 

31Х 42,14% 48,48% -6,34% 50,12% -7,98% 

32Х 10,91% 2,01% 8,90% 2,01% 8,90% 

25,95% 27,59% 

Табепа 7. Удео класа на оригиналној карти, карти која није претрпела измештање полигона и оној код које 
је извршено померање малих полигона, на нивоу категорије. 

ни-
стапање без оригинална стапање након 

во кл разлика разлика 
карта измештања измештања 

асе 

1Х 0,49% 0,49% 0,49% 

2Х 46,46% 49,50% -3,04% 47,86% -1,40% 

3Х 53,05% 50,50% 2,55% 52,14% 0,91% 

6,09% 2,80% 
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Упоређивање удела класа код карте код које је вршено измештање полигона и оне код 

које није, није добар показатељ значаја измештања, јер не узима у обзир позицију појаве. То 

показују и матрице поређења класа за све хексагоне који су делови малих полигона, пре и 

после стапања полигона (Табела 8, Табела 9). 

Табепа 8. Матрица поређења класа пре и после стапања код карте на којој није вршено померање 
полигона. 

~ е 
242 243 311 231 

112 321 185 126 о 

211 1912 о о 856 

231 1008 1953 1171 1404 

242 10188 5434 916 594 

243 7368 1973 1410 694 

311 4190 1510 о 103 

312 о о о о 

321 496 299 3287 о 

324 о 343 7105 о 

Табела 9. Матрица поређења класа пре и после стапања код карте на којој је вршено померање полигона. 

~ е 
211 242 243 311 

112 205 о 189 238 

211 1534 1212 о 22 

231 о 1601 2764 1176 

242 657 71 4750 784 

243 182 6861 1755 1648 

311 13 1864 1995 79 

312 о 80 о о 

321 о 463 332 3366 

324 о о 346 6948 

У део класа након стапања полигона условљено је позицијом и простирањем појава. 

Упоређујући промену класа пре и након стапања, може се видети да је на 9,87% територије 

дошло до промене класе у сличну класу на основном нивоу, на 13,43% територије на средњем 
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нивоу и 8,54% територије на нивоу категорије. Проценти територије на карти на којој је 

вршено померање полигона, износе 8,96%, 12,90% и 6,95%, респективно, у зависности од ни

воа на коме је извршена промена класе. Разлике нису велике, али показују да је на карти на 

којој је извршено померање полигона на мањој површини дошло до промена класа на сваком 

од нивоа. 

H m 

Приnог 44. У средини се налази оригинална карта. Са леве стране је карта код које није вршено померање 
полигона, а са десне стране од оригиналне карте је карта на којој је вршено померање малих полигона. 

Иако је препорука да раздаљина између тачака буде мања од половине најужег дела 

полигона, о чему је писано у поглављу 5.9, ни повећање раздаљине са 30 m на 50 m, која пред

ставља половину најужег дела полигона, није довела до великог одступања у уделу класа у 

односу на оригиналну карту (Табела 10). Разлог повећања раздаљине је смањење броја тачака 

са којима би се радило и скраћење времена обраде података. Подручје које је узето за друго 

испитивање је димензија 25 х 25 km. Број тачака, односно хексагона је више него дупло већи 

од броја на претходној карти и износи 267 436, а површина подручја 625,337199 km2
• 

Број великих полигона код оригиналних података износио је 80 и заузимао 65,52% 

површине, а после померања и здруживања полигона било је 97 великих полигона који су 

заузимали 74,53%. И у овом случају је померање малих полигона вршено на максималном 

растојању до 200 т. Број центара за Ра врсту полигона била је 4, за рь 28, а за врсту полигона р, 

75 центара. 
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Табеnа 10. Површина по класама на оригиналној карти и карти која је настала преносом информација са 
оригиналне карте на мрежу хексагона и одступање од оригиналне карте. 

површина коју заузима површина коју заузима разлика у од-

класа класа на оригиналној класа на карти након по- носу на ориги-

карти (m2
) деле на хексагоне (m2

) налну карту 

112 4155796,20 4136397,14 -0,47% 

131 813957,13 816055,74 0,26% 

211 6241809,46 6252530,21 0,17% 

221 1007597,17 1017146,83 0,95% 

222 342009,86 336710,68 -1,55% 

231 18603550,55 18643015,47 0,21% 

242 122592088,00 122579054,30 -0,01% 

243 104623998,70 104658563,83 0,03% 

311 233686466,76 233611738,32 -0,03% 

312 628156,77 626655,98 -0,24% 

313 659134,31 661730,01 0,39% 

321 64226855,06 64136369,17 -0,14% 

324 66075763,39 66177677,64 0,15% 

333 1680015,31 1683553,38 0,21% 

Стапање полигона извршено је на исти начин као и на претходном примеру. Поре

ђење удела класа на оригиналној карти и картама са и без померања полигона дато је у табе

лама: Табела 11, Табела 12, Табела 13. 

И у овом случају матрице поређења (Табела 14, Табела 15) показују да су површине на 

којима долази до промене класе у сличну класу на сваком од нивоа мање на карти на којој је 

вршено померање полигона. Код карте на којој није вршено померање полигона, проценти 

територије на којима је извршена промена класе у сличну класу на основном, средњем и ни

воу категорије износи 12,77%, 9,95% и 4,31%, респективно. Код карте на којој је вршено поме

рање полигона, ови проценти износе 9,49%, 9,03% и 3,81%, респективно. 
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Табепа 11. Удео класа на оригиналној карти размера 1:10()1!D)00, карти која није претрпела измештање полигона 
и оној код које је извршено померање малих полигона, на основном нивоу. 

ниво оригинална стапање без стапање након 

класе карта измештања 
разлика 

измештања 
разлика 

112 0,66% 0,36% 0,31% 0,36% 0,31% 

131 0,13% 0,13% 0,13% 

211 1,00% 1,00% 1,00% 

221 0,16% 0,16% 0,16% 

222 0,05% 0,05% 0,05% 

231 2,98% 2,18% 0,80% 1,48% 1,50% 

242 19,60% 23,42% -3,82% 23,42% -3,81% 

243 16,74% 16,41% 0,33% 15,51% 1,23% 

311 37,36% 40,23% -2,87% 41,25% -3,89% 

312 0,10% 0,10% 0,10% 

313 0,11% 0,11% 0,11% 

321 10,26% 10,36% -0,10% 12,14% -1,89% 

324 10,58% 7,05% 3,54% 5,85% 4,74% 

333 0,27% 0,27% 0,27% 

13,58% 19,18% 

Табепа 12. Удео класа на оригиналној карти, карти која није претрпела измештање полигона и оној код које је 
извршено померање малих полигона, на средњем нивоу. 

ниво оригинална стапање без стапање након 

класе карта измештања 
разлика 

измештања 
разлика 

11Х 0,66% 0,36% 0,31% 0,36% 0,31% 

13Х 0,13% 0,13% 0,13% 

21Х 1,00% 1,00% 1,00% 

22Х 0,22% 0,22% 0,22% 

23Х 2,98% 2,18% 0,80% 1,48% 1,50% 

24Х 36,34% 39,83% -3.49% 38,92% -2,59% 

31Х 37,56% 40,23% -2,67% 41,25% -3,68% 

32Х 20,84% 17.40% 3,44% 17,99% 2,85% 

33Х 0,27% 0,27% 0,27% 

12,32% 12,54% 

Табепа 13. Удео класа на оригиналној карти, карти која није претрпела измештање полигона и оној код које је 
извршено померање малих полигона, на нивоу категорије. 

ниво оригинална стапање без стапање након 

класе карта измештања 
разлика 

измештања 
разлика 

1Х 0,79% 0,36% 0,44% 0,36% 0,44% 

2Х 40,54% 42,01% -1,47% 40,40% 0,13% 

3Х 58,67% 57,63% 1,04% 59,24% -0,57% 

2,95% 1,13% 
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Табеnа 14. Матрица поређења класа пре и после стапања код карте на којој није вршено померање 
полигона. 

~ е 
231 242 243 311 321 324 

112 о 412 283 122 о о 

131 о о 269 48 о 32 

211 282 1309 915 168 о о 

221 о 435 о о о о 

222 о 79 65 о о о 

231 726 902 1937 1218 о о 

242 565 4538 9198 556 о 400 

243 653 13646 4364 1063 о 279 

311 402 3825 1520 2418 2915 1605 

312 о о о 268 о о 

313 о о о 169 114 о 

321 о 157 50 3978 5042 4977 

324 о 192 412 10250 5901 2829 

Табела 15. Матрица поређења класа пре и после стапања код карте на којој је вршено померање полигона. 

~ е 
231 242 243 311 321 324 

112 о 339 353 125 о о 

131 о о 270 47 32 о 

211 о 1516 990 168 о о 

221 о 435 о о о о 

222 о 79 65 о о о 

231 1222 2069 1909 1267 о 12 

242 366 2085 5393 916 9 342 

243 482 11100 1063 1648 171 335 

311 391 1297 924 1123 2974 947 

312 о о о 268 о о 

313 о о о 169 114 о 

321 о 163 60 3259 2232 1859 

324 о 239 374 8947 6583 663 

Једини начин да се повећа број великих полигона или да се постојећим полигонима 

повећа површина представља померање малих полигона, њихово груписање и међусобно 
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спајање или спајање са неким од великих полигона. Може се десити да приликом померања 

једног полигона дође до пресецања неког другог полигона. То може проузроковати стварање 

новог малог полигона. Нови мали полигон може настати или пресецањем другог малог по

лигона или пресецањем великог полигона. Ахо мали полигон није укључен у померање, то 

неће проузроковати неку грешку. Уколико се пресецање деси на великом полигону, до гре

шке може доћи само ако део великог полигона остане одвојен од главног дела. 

На смањење оваквих грешака може се утицати: 

1. малим почетним вредностима за максималну удаљеност коју би нека тачка могла да 

пређе. 

2. понављањем померања за исту вредност и то парни број пута како би оригинални од

носи између полигона имали предност и 

3. постепеним повећањем максималне удаљености за померање полигона 

И поред случајева да услед померања дође до стварања нових малих полигона, њихова 

појава не може да потисне значај померања полигона. Што је веће подручје на коме се врши 

картографска генерализација, то је лакше увидети значај измештања. Због ограничења које 

поседују ГИС програми, са којима није једноставно радити са више стотина хиљада тачака и 

полигона, примери картографске генерализације у овој докторској дисертацији су морали 

бити ограничени на релативно мала подручја. 

Значај измештања полигона се види и код повећања површине великих полигона 

(Прилог 43, Прилог В). Додатна побољшања, могла би донети и померања полигона која би 

омогућила лакше стварање великих полигона и на вишим нивоима. То би значило да се не 

би посматрала само сличне класе полигона, него и сличне суперкласе, слично као постојање 

кругова стапања полигона, као у поглављу 5.11. 

Стапање полигона би се такође могло побољшати механизмима који би омогућили 

већу контролу овог поступка. Увођење корака који би након сваке етапе стапања великог по

лигона са околним малим полигоном сличне класе скелетом делили мале полигоне и прила

гођавали их новонасталим приликама на карти, би било од користи, али и значајно проду

жило време картографске генерализације. 
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7. Закључак 

Питање које се поставља код картографске генерализације категоријских карата није 

да ли конкретни полигон треба да буде приказан на карти или не, јер је то одређено размером 

карте, тј. минималном велич:ином полигона, него шта ће заузети његово место када се он 

елиминише. Циљ је да грешка до које мора доћи буде што мања. Показано је да се то може 

остварити методама које се користе у моделској генерализацији, а додатно и померањем и 

груписањем малих полигона. 

Класификација података и њихова хијерархијска структура су од есенцијалног значаја 

за картографску генерализацију карата овог типа. Уколико она не постоји, било би потребно 

обавити је пре извршавања картографске генерализације. Било који квалитативни подаци 

могу постати категоријски, тако што би се извршило груписање, класификовање и ранги

рање појава унутар неке хијерархије. Пажљиво одабране категорије и класе које су релеван

тне за дату намену карте, представљаће велики корак ка квалитетнијим решењима карто

графске генерализације. Без знања о везама између картираних појава, картографска генера

лизација не може бити успешно изведена. То се поклапа са Моленаровом (Molenaar, 1998) 

препоруком да пре израде базе категоријских података треба утврдити класификациону хи

јерархију, као и препорукомЛиуа, Моленара и осталих (Liu, Molenaar et al, 2003) да се утврди 

нова хијерархија, која се може разликовати од оригиналне, на основу које ће се вршити здру

живање. 

Показано је да је могуће картографску генерализацију категоријских карата вршити у 

неком од ГИС програма, а посебан значај даје чињеница да је комплетан поступак картограф

ске, али и моделске генерализације, могуће извршити коришћењем слободног софтвера и 

софтвера отвореног кода. Развијен је и посебан програм који омогућава померање тачака у 

оквиру мреже тачака који представља јединствено решење за померање полигона. Такође, 

слич:ан оригинални приступ представља и програм за проширење уских коридора. 

Решења у PostGIS-y која представљају део картографске генерализације категоријских 

карата, која се састоје од прављења скелета и стапања полигона (видети поглавље 5.11.), могу 

се користити за потребе моделске генерализације категоријских карата. Слич:не солуције се 

углавном и примењују у те сврхе. 

Вршење само моделске генерализације за потребе израде карте ситније размере, без 
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померања полигона који карактерише картографску генерализацију категоријских карата, 

учинило би то да на карти однос површина не буде приказан верно. Од саме природе пода

така зависиће утицај таквог здруживања полигона на крајњи резултат, међутим значај таквог 

здруживања је приметан. Измештање малих полигона и њихово здруживање представља је

дини начин предложеном моделу да се односи површина сачувају. 

Оригинални програми који су коришћени за померања тачака, могли би се употре

бити и у другим ситуацијама у којима је потребно изместити неку појаву. То би на првом 

месту била измештања зграда, како би се оне удаљиле од саобраћајница, али и измештање 

линијских података, што би било компликованије за извођење у односу на измештање 

зграда. 

Картографска и моделска генерализација категоријских карата базира се на хијерар

хији постојећих класа. Уколико таква класификација не постоји, требало би је конструисати. 

Било да постоји или се њена израда тек планира, она би морала да буде у складу са наменом 

карте. Стапање полигона са неким од околних обезбедиће мању грешку, ако је класа поли

гона са којим се стапа сличнија његовој класи. Информације о томе које су класе сличне до

лазе из хијерархијске структуре информација којом су дефинисани односи између класа. 

Померањем малих полигона може се спречити њихов нестанак, мада та померања не 

смеју бити претерана. Померањем полигона на велика растојања губи се сврха померања по

лигона. Померања се врше да би се задржали односи површина међу класама, међутим то 

није једино битно. Важно је такође да ни њихова позиција не одступа знатно од њиховог 

стварног положаја. Препорука је да полигоне не би требало померати на велике раздаљине 

одједном, већ треба повећати број етапа померања. Са повећањем броја етапа, много мањи 

број полигона ће прелазити велике дистанце, јер ће многи од њих спајањем постати велики 

полигони који се више неће померати. Резултати који ће се добити на тај начин биће много 

финији. 

Дешавало се да услед померања два мала полигона ка великом и њиховим спајањем 

део полигона неке друге класе постане њима окружен. Тај отуђени део би требало спојити са 

оним од кога је одвојен, а то би се могло решити поновним мерењем површина и одређива

њем који ће се од полигона померати. На тај начин би опстали сви поменути полигони, а при 

сваком парном померању сви делови полигона који су посредно одсечени од полигона би се 

поново спајали са њима, при чему би се давала предност оригиналним подацима. 
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Једна од моrућих додатних опција које би могле допринети квалитету изведене кар

тографске генерализације била би моrућност вештачког увећања малих полигона којима 

мало фали да би опстали. Таква увећања вршила би се на ра-чун околних великих полигона. 

Како је потребно грешку која у таквим ситуацијама настаје држати под контролом, увећања 

не би смела бити велика. 

Вршење картографске генерализације на овај на-чин захтева софтвер који ће моћи да 

обезбеди брз рад са подацима који се састоје од великог броја тачака и полигона у делу који 

се бави одређивањем врста полигона и померањем њихових градивних тачака, као и рад са 

великим бројем линија које се јављају формирањем скелета полигона. Коришћење више про

грама компликује процес генерализације, онемогућава његову аутоматизацију и повећава 

време које је потребно да би се она извршила. Обједињавање свих процеса описаних у овој 

докторској дисертацији, могао би да буде следећи корак у приближавању идеалном кон

цепту који би значајно поједноставио овај процес. Постојање јединственог програма би олак

шало процес и учинило га приступачнијим. Он би се извршавао истим редоследом како је 

овде у дисертацији и описано. Осим скраћења времена обраде података, давао би и квалитет

није резултате, јер би се поједини процеси могли понављати. Корист од понављања имали би 

процеси који се извршавају један за другим, али у различитим програмима. То је одређивање 

врста полигона и померање њихових градивних тачака. При одређивању врста након сваког 

померања уследило би ново утврђивање врста полигона са истим параметрима. На тај начин 

би се деловима полигона који су услед померања других полигона остали одсечени, дала мо

rућност да се поново споје са матичним полигоном. Након овога, бафер би се незнатно пове

ћао и поново извршило померање, а са већим бројем корака и добијена карта би била квали

тетнија. Већи број понављања потребан је и приликом стапања суседних полигона који деле 

неку заједничку суперкласу. 

Пожељно би било да ти програми буду у моrућности да максимално искористе 

системске ресурсе компјутера на коме се картографска генерализација врши. Ни један од ко

ришћених програма то није могао да пружи. 

Тек након боље имплементације предложених корака, могло би се приступити ком

плекснијим решењима. Њих би карактерисала сложенија физика која би имала утицаја на 

кретање група та-чака приликом њиховог померања. Та-чке унутар једне групе која пред

ставља полигон биле би међусобно повезане и одређене силе би их држале на окупу. Силе 

које би држале та-чке заједно требало би да омогуће да се под утицајем притиска од стране 
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неке друге rрупе, цела rрупа тачака заједно помери. Под одређеним условима могло би да 

дође и до раскида веза између тачака, како би rрупа тачака која на свом путу наиђе на другу 

rрупу та"Чака, могла да прође. 

Дељење великог полигона на два или више делова, уколико дође до тога да га неки 

полигон пресе-че приликом свог кретања, смело би се десити само ако резултат тог дељења 

није стварање малог полигона. До дељења великог полигона не би требало да дође на било 

ком делу великог полигона. Велики полигон би требало да буде дељив на јединице "Чија је 

површина изнад прага вредности за мали полигон. Везе између тих јединица, које би углав

ном представљале минималне велике полигоне, биле би слабије од веза унутар њих. Места 

која испуњавају услов да се деоба полигона заврши стварањем још једног великог полигона 

била би порознија. Границе између ових јединица не би биле фиксне, него би се стварале 

сваки пут када на полигон делује нека спољашња сила, а узимале би се у обзир и све трајек

торије којима би се групе полигона кретале. Опсег око полигона унутар кога се формирају 

rрупе та"Чака би се постепено повећавао, утврђивале би се врсте полигона, смерови и одре

дишне та"Чке, а након тога вршило и померање rрупа тачака. 

Овакав приступ, код кога су полигони представљени међусобно повезаним та"Чкама 

између којих делују силе различ:итоr интензитета, могао би се применити и на линијске по

јаве, као и појаве које се приказују та"Чкама. На тај начин би се целокупна израда карата могла 

засновати на оваквој техници. 

Да би објекти приказани различ:итим типом података могли да ступе међусобно у 

интеракцију, и структура података би морала бити таква да се и полигони и линије и тачке 

понашају као да су смештени у једном непрекидном слоју, тако да им се ниједан део међусо

бно не преклапа, иако би се у стварности налазили у одвојеним слојевима. Брисањем неке 

појаве или неког њеног дела не би остало упражњено место, него би тај простор заузела појава 

коју је покривала она која је уклоњена. На пример, брисањем неког пута остао би празан ко

ридор између два или више полигона, исте или различите класе података, који би био попу

њен подацима из слоја у коме су смештени полигони, тј. катеrоријска карта. Појаве које се 

приказују у различ:итим нивоима у односу на топоrрафску површину, као нпр. тунели, 

мостови, вијадукти, укрштања комуникација ван нивоа: надвожњаци и подвожњаци, пред

стављали би се посебним знаковима. На тај на-чин би приказ дигиталног картоrрафског мо

дела био идентич:ан карти, наизглед у једном нивоу. 

- 132 -



8. Прилог 

Прилог А 

Ово поглавље приказује комплетни к8д модела коришћеног у QGIS-y за одређивање 

све три врсте полигона ра, рь и р,, које ће се здруживати и врсте полигона pd, која означава мале 

полигоне који се неће померати. За све полигоне издвајају се и градивне тачке које ће се 

користити за померање. У првом и у финалном делу модела означени су параметри и подаци 

који су неопходни за његово извршење. 

"values": 1 

false, 

"inputs": 1 
"SТRJNG_SOOOOO": f 

"values": 1 
"pos": 1 

}, 

"values": { 
"у": 113.0, 
"х": 474.0 

}, 
"cl.ass": "point" 

"param": 1 
"values": { 

"isAdvanced": 

"пате": 

"SlRING_ 500000", 

false, 

false, 

"Value c.ategory8• 
}, 

"default": 

"value": null, 
"multiline": 

"hidden": false, 
"optional": 

"description": 

"cl.ass": 
"processing.core.parameters.Paramet 
erString" 

} 
}, 

Модел здруживања полигона - 1. део 

"dass": 
"processing.modeler.Modelerдlgorith 

m.ModelerParameter" 
}, 

"NUMBER_DlSТANCEВUFFER": f 
"values": { 

false, 

"pos": 1 

}, 

"values": ( 
"у": 938.0, 
"х": 437.О 

}, 
"dass": "point" 

"param": { 
"values": 1 

"isAclvanced": 

"name": 
"NUMBER_DISТANCEBUFFER", 

true, 

"Value buffe.P· 
}, 

"min": 1, 

"default": 100с, 
"max": 100000, 
"value": nuU, 
"hidden": false, 
"islnteger": 

"description": 

"dass": 
"processing.core.parameters.Paramet 
erNumber" 

1 
}, 

"dass": 
"processing.modeler.Мodelerдlgorith 

m.ModelerParameter" 
}, 

"VECТORLA YER _КА TEGORIJSKE": { 
"values": { 

false, 

"pos": { 
"values": ( 

"у": зв.о , 

"х": 346.О 

}, 
"dass": "point" 

}, 
"param": 1 

"values": { 
"isAdvanced": 

"name": 
"VECТORLA YER КА TEGORIJSKE", 

- "shapetype": ( 

false, 

"CATEGORICAL Е. 
}. 

2 
], 
"value": nuU, 
"exported": nuU, 
'hidden": false, 
'optional": 

'description •: 

'dass": 
"processing.core.parameters.Paramet 
erVector" 

1 
}. 

л Број 324 представља :класу података која се обрађује у овом примеру 
11 Value category је назив параметра који се односи на назив или шифру :класе 

с Број 100 је величина бафера у овом примеру 
D Value buffer је назив параметра који се односи на вредност бафера 
Е CATEGORICAL се односи на .shp са полигонима, тј . на катеrоријску карту коју је потребно учитати 
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"dass": 
"processing.modeler.Мodelerдlgorith 

m.ModelerParameter' 
}, 
"TABLEFIELD _ AREA": { 

"values": ( 
"pos": { 

'values': ( 
'у' : 

115.84999999999991, 

false, 

'х" : 232.75 
), 
'dass": "point" 

), 
"param':{ 

'values': 1 
'isAclvanced": 

'name": 
"TABLEAELD _ AREA", 

'parent": 
"VECТORLA YER _КА TEGORIJSKE", 

'datatype": -1, 
'value': nuU, 
'hidden": false, 
'optional": 

false, 



"description": 

}, 
"clilss": 

"processing.core.paг.imeters.Pмamet 
erTaЫeField" 

} 
}. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter' 

false, 

}. 
'SТRJNG_VALUEAREA': { 

11values11
: { 

"pos": { 

}, 

•vatues•: { 

}, 

•у•: 349.0, 
"х": 376.75 

"clilss": "point" 

"paг.im": ( 
"values": { 

"isдdvanced": 

"пате": 

"SlRING VALUEAREA", 
- • default": 

"1562500G., 

false, 

false, 

"value": null, 
"multiline": 

"hidden": false, 
"optional": 

"description": 

"Vatue агеан" 
}, 
"clilss": 

"processing.core.paг.imeters.Pмamet 
erString· 

} 
}. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

} 
}. 
"helpContent": Q, 
"group": "Model zdrnzivanja 

poligona·, 
"name": "1. deo", 
"algs": { 

"QGISМUL 'ТlPARПOSINGLEPARTS 2 
": 1 -

"values": { 
"name·: 

"QGISМUL 'ТlPARПOSINGLEPARTS 2 
" -

"paг.imsFolded" : trne, 
"outputs": О. 
"pos": ( 

"values": { 
·у·: 

979.2387881255249, 
"х": 

701.1513792469436 
}, 
"clilss": "point" 

}, 
"outputsFolded": trne, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"INPUТ": ( 
"values": { 

"alg": 
"QGISAXEDDISТANCEВUFFER_2", 

"output": 
"ОUТРUТ" 

}, 
"clilss": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput" 

} 
}, 
"active": Vue, 
"consoleName": 

"qgis:multiparttosinglepмts", 

"description": 
"Multipмt to singleparts• 

}, 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 
"QGISREFACТORAELDS_1": 

"vatues": { 
"name": 

"QGISREFACТORFIELDS 1", 
"pмamsfolded": true, 
"outputs": { 

"OUТPUТ _LAYER": 

'values": { 

'description': '8UFF", 
"pos': { 

"values': ( 
"у•: 

1124.238788125525, 

863.1513792469436 

"point" 
} 

}, 

}. 
"clilss": 

"clilss": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

} 
}, 
"pos": { 

"values": 1 
"у": 

1058.238788125525, 
"х": 

729.1513792469436 
}. 
"dass": "point• 

}. 
"outputsfolded": trne, 
"dependencies": D. 
"pмams·: ( 

"INPUT_LAYER": { 
"values": { 

"alg": 
"QGISMULТIPARПOSINGLEPARTS _ 2 

"output": 
"ОUТРUТ" 

}, 
"cliss": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput" 

}, 

"FIELDS_MAPPING": "[{'expression': 
u'code _ 12', 'length': 3, 'type': 2, 
'name': u'code_12', 'precision': О}Ј" 

}, 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:refactorfields", 
"description": 

"ReШtor fields" 

}. 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 
"QGISREFACТORFIELDS _ 2": 

"values": { 
"name•: 

"QGISREFACТORFIELDS _ 2", 
"paramsFolded": true, 
"outputs": { 

"OUТPUТ_LAYER": 

"values": { 

"description": "Ь", 
"pos": 1 

"values": { 
"у": 

1131.238788125525, 

271.15137924694363 
"х": 

"point" 
} 

}, 

}. 
"clilss": 

1 cLass1
: 

'processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ModelerOutput' 

} 
}. 
"pos": { 

"values": { 
"у": 

1053.238788125525, 
·х": 

238.15137924694363 
}. 
"dass": "point" 

}. 
"outputsFolded": trne, 
"dependencies": О. 
"params": { 

"INPUT_LAYER": { 
"values": { 

"alg": 
"QGISMULTIPARПOSINGLEPARTS_l 
" . 
"ОUТРUТ" 

"output": 

}. 
"cliss": 

"processinв.modeler.МodelerAlgoritn 
m.ValueFrornOutput" 

}. 

"F1ELDS_MAPPING": "[{'type': 2, 
'length': Э, 'expression': u'code_12', 
'name': u'code _ 12', 'precision': О}]" 

}. 
"active": t rue, 
"consoleName": 

"qgis:refactorfields", 
"description": 

"Refador fields" 
}. 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
}. 

"QGISMULTIPARПOSINGLEPARTS 1 
~{ -

"values": { 
"name": 

"QGISMULTIPARПOSINGLEPARTS _ 1 

"paramsFolded": true, 

"outputs": О. 
"pos": { 

"values": ( 
·у·: 

962.2387881255249, 
•х11: 

207.15137924694363 
}. 

}. 
"outputsFolded": trne, 
11dependencies•: U, 
"params": { 

"INPUТ" : { 
"values": { 

"alg": 
"QGISF1XEDDISTANCEBUFFER 1·, 

"outp~t": 
"ОUТРUТ" 

}. 
"cliss": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput" 
} 

}. 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:multiparttosingleparts", 
"description': 

"Multipart to singlepмts' 
}, 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
}, 

"QGISF1XEDDISTANCEBUFFER 1": { 
"values": { -

11 паmе·: 

"QGISF1XEDDISTANCEBUFFER 1", 
"paramsFolded' : true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

'values': 1 
'у' : 

849.2387881255249, 
'х": 

198.15137924694363 
}. 
"dass": "point" 

), 
"outputsFolded': trne, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"INPUT": { 
'values": ( 

"alg': 
"QGISEXТRACТBYAПRIBUТE э·, 

"outp~t": 
"ОUТРUТ" 

}. 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput" 
). 
"SEGMENТS": 5.0, 
"DISSOLVE": trne, 
"DISTANCE": { 

"values·: 1 
·name": 

"NUMBER DISТ ANCEBUFFER" 
- }. 

"class": 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromlnput• 

1 
). 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:fixeddistancebuffer", 

F categary је назив параметра који се односи на колону са атрибутским подацима у којој су смештени подаци који се тичу 
класа података 

G Вредност 1562500 је у m2 и представља праг који дели полигоне на велике и мале 

н Value area је назив параметра који се односи на вредност прага 
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"description": "Fixed 
distance buffer m" 

}. 
"dus": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 

"QGISFJXEDDISТANCEBUFFER_2': { 
11values11

: { 

"name•: 
"QGISFJXEDDISТANCEBUFFER 2', 

"paramsFoldei: true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

"values": { 
"у": 

849.2387881255249, 
"х": 

666.1513792469436 
}, 
"cl.ass": "point" 

}, 
"outputsFotded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"INPIJТ": { 
"values": { 

"alg": 
'QGISEXТRACТВYAПRIBUTE 4', 

"outp~t": 
'OUTPUT" 

), 
•c1as.s•: 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

}, 
"SEGMENTS": 5.0. 
"DISSOLVE": true, 
"DISТANCE": ( 

"values": { 
"паmе": 

"NUMBER DISTANCEBUFFER" - ), 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

} 
}, 
"active": true1 

"consoleName": 
"qgis:fixeddis~ncebuffer", 

"description": "Fixed 
distance buffer V" 

}. 
"dus": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 

"QGISEXТRACiВYAПRIBUTE_1": { 
"values": ( 

"name": 
"QGISEXТRACiВYAПRIBUTE 1", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

"values": ( 
"у": 

262.23878812552505, 
"х": 

543.1513792469436 
}, 
"cl.ass": "point" 

}, 
"outputsFotded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"OPERAТOR": О, 

"INPUТ": ( 
"values": { 

11 пilme": 
"VECТORLAYER КATEGORUSКE" 

- ), 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromlnput" 

}, 
"VALUE": { 

"values": { 
"пате": 

"SТRJNG _ 500000" 
}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

}, 
"AELD": { 

"values•: { 
"пате": 

"ТAВLEFIELD AREA" 
- }, 

"class": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

} 
}, 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:extractЬyattribute". 

"description": "Extrad 
Ьу attribute V" 

), 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

), 

"QGISEXТRACТBYAПRlllUТ'E 3": { 
11va.Lues11

: { -

"name": 
"QGISEXТRACТBYA ПRlllUТ'E 3", 

"paramsFolded0
: true, 

"outputs": { 
"ОUТР\ЈТ":{ 

"values": ( 

"description": "р", 
"pos": { 

"values": { 
"у": 

527.2387881255249, 
"х": 

219.15137924694363 

"point" 
} 

}, 

}. 
"cl.ass": 

"class": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

1 
Ј, 
"pos": { 

"values": ( 
"у": 

448.23878812552493, 
"х": 

201.15137924694363 
Ј, 
"dass": "point" 

Ј, 
"outputsfolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"OPERATOR": 4, 
"INPUT": { 

"values": ( 
"alg": 

"QGISEXТRACТBYA ПRlllUТ'E _ 2", 
"output": 

"ОUТР\ЈТ" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

Ј. 
"VALUE": { 

"values": { 
·~": 

"SТRING VALUEAREA" 
- }, 
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"cl.ass": 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

}. 
"AELD": "AREA" 

}. 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:extradЬyattribute", 
"description": "Extrad 

Ьу attriЬute m2" 
}, 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
}, 

"QGISEXТRACТBYAТТRIBUТE_2": { 
"values": { 

"name": 
"QGISEXТRACТBYAТТRIBUТE 2", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

"values": { 
"у": 

267 .23878812552505, 

218.15137924694363 
}. 

}. 
"outputsFolded": true, 
"dependencies": П, 
"params": { 

"OPERAТOR": О, 
"INPUT": ( 

"values": { 
"name": 

"VECТORLA YER КА TEGORIJSKE" 
- }, 

"class": 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

}. 
"VALUE": { 

"values": { 
"name": 

"SТRING_500000" 
}, 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

}. 
"AELD": { 

"values": { 

"TABLEFIELD AREA" 
- }, 

"class": 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromlnput" 
} 

}. 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:extradbyattribute", 
"description": "Extrad 

Ьу attriЬute m" 
}, 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.Algorithm" 

Ј. 

"QGISMERGEVECТORLAYERS _ 1": { 
"wlues": { 

"name": 
"QGISMERGEVECТORLAYERS 1", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": { 

"ОUТРUТ" : { 
"values": { 

"description": "p+POL", 
"pos": 1 

"values": { 

"у": 
739.2387881255249, 

"х": 
451.15137924694363 

"point" 
} 

}, 
"class1

: 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

1 
), 
"pos": { 

"values": { 
"у": 

662.2387881255249, 
"х": 

415.15137924694363 
), 
"dass": "point" 

), 
"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"LAYER2": { 
"values": ( 

"alg": 
"QGISEXТRACТBYAПRIBUТE _ 4", 

"output": 
"ОUТРUТ" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

), 
"LAYER1": { 

"values": { 
"alg": 

"QGISEXТRACТBYAПRIBUТE 3", 
"outp~t": 

"ОUТРUТ" 
}, 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

1 
), 
11active11

: true, 
"consoleName": 

"qgis:mergevectorlayers", 
"description": "Merge 

vedor layers" 
}, 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 

"QGISEXТRACТBYAПRIBUТE_4": { 
"values": ( 

"name": 
"QGISEXТRACТBYAПRIBUТE 4", 

"paramsFolded-;;: true, 
"outputs": ( 

"ОUТРUТ": { 
"values": { 

"description": "POL", 

553.2387881255249, 

646.1513792469436 

"point" 

"pos": 1 
"values": { 

"у": 

"х": 

}, 
"class": 

} 
}. 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

1 
), 
"pos": { 



"values": { 
·у·: 

454.23878812552493, 
"х": 

570.1513792469436 
}, 
•ctass": "point" 

}, 
"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"OPERATOR": 2, 
"INPUТ": { 

"values": { 
"inputs": { 

false, 

"SТRING VALUEAREA": { 
"valuёs": { 

"pos": { 

}, 

"values·: { 

}, 

У: 349.0, 
"х": 531.О 

"cliss": "point" 

"рагаm": { 
"values": { 

"isдdvanced": 

"name": 
"SТRING_VALUEAREA", 

"default": 
"1562500", 

"value": null, 
"multiliпe": false, 
"hidden": false, 
"optioпal": false, 
• description": 

"Value area' 
}, 
"cliss": 

"processing.core.paгameters.Paramete 
rStriпg" 

} 
}, 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerPaгameter" 

false, 

}. 
"VECfORLAYER_POL": { 

"values": { 
"pos": { 

}, 

"values": { 

}, 

•у•: 1026.0, 
"х": 495.0 

"class": "point" 

"рагаm": { 
"values": { 

"isдdvanced": 

"паmе": 

"VECfORLAYER POL", 

"POL" 

- "shapetype": [ 

}, 

2 
Ј, 
"value·: null, 
"exported": null, 
"hidden": false, 
"optioпal": false, 
"description": 

"class": 
"processing.core.paгameters.Paramete 

rVedor· 

"villues": { 
"iilg": 

"QGISEXТRACfBYAПRIВUТE 1 ·, 
"outp~t": 

"OUТl'UТ" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.Modelerдlgorith 

m. ValueFromOutput" 
Ј, 
"VALUE": { 

"values•: { 

"Пilme": 

"SТRING VALUEAREA" - }. 
"cliss": 

"processing.modeler.МodelerAlsorith 
m.ValueFromlnput• 

}. 
'AELD": "AREA" 

}. 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:extractЬyattribute•, 

Модел здруживања полигона - 2. део 

}, 
"class": 

"processing.modeler.Modelerдlgorith 

m.ModelerPaгameter" 

false, 

}, 
"VECfORLAYER_POUGONI": { 

"values·: { 
"pos": { 

"values": { 
"у": 69.0, 
"х": 443.О 

}, 
"dass": "point" 

}, 
"рагаm": { 

"values": { 
"isдdvanced": 

"паmе": 

"VECТORLAYER POLIGONI", 
- "shapetype": [ 

), 

2 
], 
"value": null, 
"exported": null, 
"hidden": false, 
"optional": false, 
"descnption": "р" 

"dass": 
"processing.core.pilrameters.Paгamete 
rVector" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgoПth 

m.ModelerPaгameter" 

false, 

}, 
"VECfORLAYER_BAFERI": { 

"values": { 
"pos": { 

"values": { 
"у": 69.0, 
"х": 148.0 

), 
"dass": "point" 

), 
"рагаm": { 

"values": { 
"isAdvanced": 

"паmе": 

"VECТORLAYER ВAFIRI", 

- "shapetype": [ 

), 

2 
], 
"value": null, 
"exported": null, 
"hidden": false, 
"optional": false, 
"descnption": " Ь" 

"dass": 
"processing.core.paгameters.Paramete 

rVedor" 

), 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ModelerParameter" 

false, 

}, 
"VECТORLA YER _ ВAFIRIV": { 

"values": { 
"pos": { 

"values": { 
"у": 472.0, 
"х": 172.0 

Ј, 
"dass": "poiпt" 

Ј, 
"param": { 

"values": { 
"isAdvaпced": 

"name": 
"VECfORLA YER BAFERIV", 

- "shapetype': [ 
2 

], 
"value': nuU, 
"exported": nuU, 
"hidden": false, 
"optional": false, 
• descriptioп •: 

"ВUFF" 

Ј. 
"dass": 

"processing.core.paгameters.Paramete 

rVedor" 

}, 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAlsorith 
m.ModelerParameteг• 

1 
}, 
"helpContent": {}, 
"group": "Model zdruzivanja 

poligona", 
"name": ·2. dea·, 
"alss": { 

"QGISDELEТ!COLUMN_5": { 
"values": { 

"name": 
"QGISDEШECOLUMN 5", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": { 

"ОUТРUТ": { 
"values·: { 

"descriptioп": 

"ВUFF+Ь(pc+pd)", 

857.0, 

654.0 
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"pos": { 

"values": { 
"у": 

"х": 

"description": "Extгad 
Ьу attribute V2" 

}. 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAlsorith 
m.Alsorithm" 

} 
}, 

1 

"ctass": 
"processing.modeler.МodelerAlsorith 
m.ModelerAlgorithm' 
} 

'point" 
} 

}, 

}. 
"dass": 

"class": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput• 

} 
}, 
"pos": { 

}, 

"values": { 
У:812.О, 
У: 437.О 

}, 
"class': "point" 

"outputsFolded": true, 
"depeпdencies": D. 
"pilгams": { 
·сошмн·: "count', 
"INPUТ": { 

"values": { 
"alg: 

'QGISMULTIPARПOSINGLEPARТS 1", 
"output": -

'OUTPUT" 
Ј. 
"class": 

'processing.modeler.Modelerдlgorith 
m. ValueFromOutput• 

} 
}, 
"ildive": true, 
"consoleName": 

'qgis:deletecolumп", 

"descriptioп": "Delete 
columп• 

), 
"dass": 

'processing.modeler.Modelerдlgorith 

m.Algorithm' 
), 

'QGISJOINAПRIBUТESBYLOCATION 
2': { -

"values": { 
"name": 

'QGISJOINAПRIBUТESBYLOCATION 
~ -

"paгamsFolded': true, 
·outputs": О. 
"pos": { 

}, 

"values": { 
У:996.О, 
У:785.О 

}, 
"class': "point" 

"outputsFolded": true, 
"depeпdencies" : D. 
"paгams": { 

"PREDICATE": ( 
"intersects" 

], 



"STATS": "sum·, 
IARGEТ": { 

"values": { 
"alg": 

"QGISOEШECOLUMN 5", 
-·output": 

"OUTPUT" 
1. 
•c1ass•: 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput• 

1. 
'КЕЕР": 1, 
'JOIN': { 

'values": { 
"name": 

"VECТORLAYER POL" 
- 1. 

'class': 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromlnput" 

}, 
'SUMMARY': 1 

}, 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:joinattributesЬytocation · , 
"description": "Join 

attributes Ьу location' 
}, 
11dass•: 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm' 

}, 

"QGISJOINAТТRIBUТВBYLOCA'ТION 
1": 1 -

"values": { 
"name·: 

"QGISJOINAТТRIBUТВBYLOCA'ТION 
~ -

"paramsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

}, 

"values": { 
У: 172.0, 
"х": 352.0 

}, 
"clilss": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"PREDICAТE": [ 
"intersects" 

), 
"STATS": "sum•, 
IARGEТ": { 

'values": { 
"name": 

"VECТORLAYER BAFERI" 
- 1. 

'class': 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromlnput" 

}, 
'КЕЕР": 1, 
'JOIN': { 

'values": { 
"name": 

"VECТORLAYER POLIGONI' - }, 
'class': 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromlnput" 

}, 
'SUMMARY': 1 

}, 
"active": true, 
"coпsoleName": 

"qgis:joiпattributesЬytocatioп •, 
"description": "Join 

attributes Ьу location" 
}. 
"dass' : 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 
"QGISFIELDCALCULAТOR_2": 

"values": { 
•narne": 

"QGISFIELDCALCULATOR _ 2", 
"paramsFolded": true, 
•ootputs•: {}, 
"pos': { 

}, 

"vatues": { 

}, 

"у": 1333.0, 
"х": 1264.0 

"dass': "point" 

'outputsFolded": true, 
'dependeпcies": D. 
'params": { 

"FIELD 'ТУРЕ": 1, 
"NEW FIELD": true, 
"INPUT_LAYER": { 

"vatues": { 
"alg": 

'QGISEXТRACТBYAТТRIBUTE 4", 
"outpUt": 

'OUTPUT' 
}, 
11dass11

: 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. VatueFromOutput' 

1. 
'FIELD PRECISION': 

о.о, 

"FIELD LENGTH": 
6.0, 

"FORMULA": 
"$rownum", 

"FIELD_NAМE": "pd" 
}, 
"active": true, 
• consoleName •: 

"qgis:fieldcalculiltor". 
"description": "Field 

calculator• 
}, 
"clilss": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 
"QGISFIELDCALCULAТOR_1": 

"values": { 
•narne": 

"QGISFIELDCALCULAТOR _ 1", 
"paramsFolded": true, 
"outputs": {}, 
"pos": { 

}, 

"values": { 

}, 

"у": 1329.0, 
"х': 978.0 

"dass': "point" 

'outputsFolded": true, 
'dependencies": D. 
'params": 1 

"FIELD 'ТУРЕ": 1, 
"NEW FIELD": true, 
"INPUT_LAYER": { 

"vatues": { 
"alg": 

'QGISEXТRACТBYAТТRIBUTE 3", 
"outpUt": 

'OUTPUT' 
}, 
"dass": 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. VatueFromOutput" 

1. 
"FIELD PRECISION': 

О.О, 

"FIELD LENGTH': 
5.0, 

"FORMULA": 
"$rownum", 

"FIELD _ NAМE": "рс" 

}, 
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"active": true, 
"coпsoleName": 

"qgis:fieldcalculator·, 
"description': "Field 

calculator" 
1. 
"ctass•: 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm' 
1. 
"QGISREFACТORFIELDS_2': { 

"vatues": { 
"name": 

'QGISREFACТORFIELDS 2', 
"paramsFolded' : true, 
"outputs": {}, 
"pos': { 

}, 

"values": { 

}, 

"у": 1120.0, 
"х": 991.О 

"dass': 'point' 

"outputsFolded": true, 
"dependencies': D. 
"params': { 

"INPUT_LAYER": { 
'values": { 

•a1g•: 
"QGISJOINAПRIBUTESBYLOCATION _ 
2", 

'output": 
'ОUТРЈТ" 

}, 
'clilss': 

'processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromOutput' 

}, 
'AELDS MAPPING": 

'[{'expression': 
u'coalesce{\ "count\ •,О)', 'leпgth': 1, 
'type': 2, 'name': u'count', 'precision': 
ој]· 

}, 
"active": true, 
"coпsoleName": 

'qgis:refactorfields'. 
"description': 

'Refactor fields' 
1. 
"dass": 

'processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm' 
1. 
"QGISREFACТORFIELDS_3': { 

"values": { 
"паmе11: 

'QGISREFACТORFIELDS 3' , 
"paramsFolded' : t rue, 
"outputs": { 

"OUТPUТ_LAYER': { 
"values': { 

'description': 
'ВUFF+Ь(pc)', 

1468.0, 

1003.0 

'poiпt" 

'pos": 1 
'values' : { 

'у': 

'х': 

). 
'class': 

} 
}. 
"dass": 

'processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ModelerOutput" 

1 
}, 
"pos": { 

'values': { 

}, 

}, 

'у' : 1409.0, 
'х" : 988.0 

'dass' : "point" 

'outputsFolded": true, 
'dependencies": D. 
'params": { 

"INPUТ_LAYER": { 
•va1ues11

: { 

··a1g·: 
'QGISFIELOCALCULAТOR _ 1 •, 

'OUTPUT_LAYER" 
}, 
•ctass•: 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput' 

}. 
'FIELDS MAPPING": 

• [{'type': 2, 'length': 5, 'e~pressioп': 
u'pc', 'name': u'pc', 'precisioп': О}]' 

}. 
'active': true, 
'consoleName': 

"qgis:refactorfields', 
• description · : 

"Refactor fields' 
), 
'dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm' 

}, 
"QGISDISSOLVE_l": { 

"values": { 
"name': 

"QGISDISSOLVE_1', 
"paramsFolded': true, 
"outputs': О. 
'pos": { 

}, 

"values": { 
У: 640.0, 
"х' : 428.0 

}, 
"class': "poiпt" 

' outputsFolded": true, 
'dependencies": D. 
'params": { 

"INPUТ": { 
"values": { 

"alg": 
'QGISMERGEVECТORLAYERS 1", 

"output": 
'OUTPUT' 

), 
"class": 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput• 

}, 
"FIELD": null 

}, 
'active': true, 
'consoleName': 

'qgis:dissolve', 
• descriptioп · : 

'Dissolve' 
), 
'da5s": 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm' 

), 

'QGISMULTIPARТТOSINGLEPARТS 1": 
{ -

'values': 1 
'name': 

"QGISMULTIPARТТOSINGLEPARТS _ 1", 
"paramsFolded': true, 
"outputs': О. 
"pos": { 

}. 

'values': { 
'у': 718.0, 
'х' : 431.0 

}. 
"class': "poiпt" 

' outputsFolded": true, 
'dependencies": D. 
'params": { 

"INPUТ" : { 
"values": { 



"alg": 
"QGISOISSOL VE _ 1", 

"OUTPUT" 
"output": 

1. 
•c1ass•: 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

1 
1. 
11active11

: true1 

"consoleName": 
"qgis:multiparttosingleparts", 

"description": 
"Multipart to singleparts" 

}, 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 

"QGISEXТRACПIYATTRIBUTE_l ": { 
"values": { 

"name": 
"QGISEXТRACПIYA TTRIBUTE 1", 

"paramsFolded-;: true, 
"outputs": { 

"OUTPUT": { 
"values": { 

"description": 
"Ь(ра+рЬ}-Т", 

498.0, 

975.0 

"point" 

). 

"pos": { 
"values": { 

"у": 

"х": 

}, 
"dass": 

"class": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

} 
}. 
"pos": { 

}, 

"values": { 
"у": 434.0, 
"х": 805.0 

}, 
"class": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"OPERATOR": 2, 
"INPUТ": { 

"values": { 
"alg": 

"QGISREFACТORFIELDS 1", 
-;output": 

"OUTPUT_LAYER" 
). 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput" 

}. 
"VALUE": ( 

"values": { 
"name": 

"SТRING VALUEAREA" 
- ), 

"class": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromlnput" 

}, 
"FIELD": 

"р sumAREA" 
- }. 

"active": true, 
"coпsoleName": 

"qgis:extractЬyattribute •, 
"description": "Extract 

Ьу attribute" 
}, 

"class": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 
'QGISREFACТORFIELDS_4": { 

•vatues•: { 
•narne": 

"QGISREFACТORFIELDS _ 4", 
"paramsFolded": true, 
"outputs": { 

"OUТPtJТ_LAYER": { 
"vatues": { 

"description": 
"b(pd)", 

1478.0, 

1274.0 

"point" 

}, 

"pos": { 
"values": ( 

"у": 

"х": 

}, 
"class": 

"dass": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput' 

1 
), 
"pos": ( 

'values': { 

). 

). 

'у': 1412.0, 
"х": 1270.0 

"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependeпcies": D. 
"params": ( 

"INPUT LAYER": { 
"vaL~es": { 

"alg": 
"QGISFIELDCALCULATOR 2", 

·;utput": 
"OUTPUT_LAYER" 

}, 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

1. 
"FIELDS MAPPING": 

"[{'expression': u'pd', 'lenith': 6, 
'type': 2, 'name': u'pd', 'precision': 
о)Ј" 

1. 
•active•: true, 
• consoleName ·: 

"qgis:refactorflelds", 
• description": 

"Refactor flelds" 
}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 

"QGISEXТRACТBYATTRIBUTE_3": { 
"values": { 

"пате": 

"QGISEXТRACТBYATTRIBUTE 3", 
"paramsFolded-;: true, 
"outputs": {}, 
"pos": ( 

). 

"values": { 

), 

"у": 1240.0, 
"х": 966.0 

"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependeпcies" : D. 
"params": { 

"OPERAТOR": З, 
"INPUT": { 

"values": { 
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"alg": 
"QGISREFACТORFIELDS 2", 

-;output": 
"OUТPUТ_LAYER" 

}, 
•class•: 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput" 

}, 

}, 
"VALUE": "1", 
"FIELD": "count" 

"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:extractЬyattribute". 
"description": "Extract 

Ьу attriЬute рс" 

), 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
), 

"QGISEXТRACТBYATTRIBUТE_2": { 
"values": { 

"name": 
"QGISEXТRACТBYATTRIBUТE 2", 

"paramsFolded': true, 
"outputs": { 

"ОUТРUТ": { 
•values•: ( 

"description": 
"Ь{рс+рd)"' 

494.0, 

610.0 

"point" 

"pos": { 

"values": { 
"у": 

} 
}. 

}. 
"class": 

"class": 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

1 
}, 
"pos": { 

}, 

"values": { 
"у": 428.0, 
"х": 419.0 

}, 
"dass": "poiпt" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"OPERAТOR": 4, 
"INPUT": { 

"values": { 
"alg": 

"QGISREFACТORFIELDS 1", 
-;output": 

"OUТPUТ_LAYER" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput" 
}, 
"VALUE": { 

"values": { 
"name": 

"SТRING VALUEAREA" 
- }. 

"dass": 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromlnput" 
}, 
"FIELD": 

"р sumAREA" 
- }, 

"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:extractЬyattribute". 

"descriptioп": "Extract 
Ьу attribute • 

), 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgarith 
m.Algarithm" 

), 

"QGISMERGEVECТORLAYERS_l": ( 
•values•: { 

•name•: 
"QGISMERGEVECТORLAYERS 1", 

"paramsFolcled": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

}, 

"values": { 
У: 558.0, 
"х" : 426.0 

), 
"class": "poiпt" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"LAYER2": ( 
"values": { 

"alg": 
"QGISEXТRACТBYATTRIBUTE 2", 

110Lrtp~t· : 
"OUTPUT" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgarith 
m. ValueFromOutput" 

}. 
"LAYER1": { 

"values": { 
11na.me·: 

"VECТORLAYER ВAFERIV" 
- }. 

"class": 
"processing.modeler.ModelerAlgarith 
m.Valuefromlnput" 

} 
}. 
"ildive": true, 
"consoleName": 

"qgis:mergevectortilyers", 
"description": "Мerge 

vector layers" 
), 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgarith 
m.Algarithm" 

), 

"QGISEXТRACТBYATTRIBUTE_4": { 
"values": ( 

"name": 
"QGISEXТRACТBYATTRIBUTE 4", 

"paramsFolcled-;: true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

}, 

"values": { 

}, 

У: 1237.0, 
"х" : 1254.О 

"class": "poiпt" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"OPERAТOR" : О, 

"INPUТ" : { 
"values": { 

"alg": 
"QGISREFACТORFIELDS _ 2", 

"output": 
"OUTPUT LAYER" 

}. 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgarith 
m.ValueFromOutput" 

}. 

}. 
"VALUE": "О" , 

"FIELD": "couпt" 



"ilCtive": true, 
"consoleName": 

"qgis:extractЬyattribute •, 
"description": "Extract 

Ьу attribute pd" 
}. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 
"QGISREFACТORFIEШS_1": { 

11values11
: { 

"name": 
"QGISREFACТORF1ELDS 1", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": { 

"OUTPUT_LAYER": { 
"values": { 

"description": 
"b(p_sumAREA)", 

"pos": { 

"values": 1 
"inputs": 1 

f.alse, 

"NUMBER_ VALUEВUFFER": { 
"values": { 

"pos': { 
"values": { 

"у": 60.0, 
"х": 560.0 

}, 
"class": "point" 

}, 
"param": { 

"values": { 
"isAdvanced": 

·пате": 

"NUMBER _ VALUEBUFЯR", 
"min": 1, 
"def.ault": 100, 
"max": 100000, 
"value": null, 
"hidden": false, 
"islnteger": true, 
"description": 

"Value buffer" 
}, 
"class": 

"processing.core.parameters.Paramete 
rNumЬer" 

} 
}. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

f.alse, 

}. 
"SТRJNG_VALUEAREA": { 

"values": ( 
"pos": { 

}, 

"values": { 

}, 

"у": 395.0, 
"х": 127.0 

"class": "point" 

"param": { 
"values": { 

"isAdvanced": 

"пате": 

"SТRING_VALUEAREA", 

"default": 
"1562500", 

"value": null, 
"multiline": false, 
"hidden": false, 
"optional": false, 

299.0, 

667.0 

"point" 

}, 

"values": { 
"у": 

"х": 

}, 
"class": 

"dass": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

1 
}, 
"pos": 1 

"values": { 
"у": 262.0, 
"х": 435.0 

}, 
"dilss": "point" 

}, 
"outputsfolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

'INPUT_LAYER': { 
"values•: { 

··1в:·: 
"QGISJOINAПRIBUTESBYLOCATION _ 
1", 

"output': 
"OUТl'UТ" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput" 
}, 
"F1ELDS MAPPING": 

"[{'type': 2, 'length': 3, ·e;pression': 
u'code 12', 'name': u'code 12', 
'precision': О}, {'type': 6, 'tёngth': 12, 
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"description": 
"Value area" 

}, 
"dilss": 

"processing.core.parameters.Paramete 
rString" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

f.alse, 

}, 
"TABLEAELD _ AREA": { 

"values": { 
"pos": 1 

"values": { 
"у": 61.0, 
"х": 340.0 

}, 
"dilss": "point" 

}, 
"param": { 

"values": { 
"isAdvill'ICed": 

"name": 
"TABLEFIELD AREA", 

- "parent": 
"VECТORLA YER _р•, 

"AREA" 
}, 

"datiltype": -1, 
"value": null, 
"hidden": f.alse, 
"optional": f.alse, 
"description": 

"dilss": 
"processing.core.parameters.Paramete 
r Т ;dileField" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

}, 

"VECТORLAYER_CATEGORICAL": { 
"values": { 

"pos": 1 

}, 

"values": { 

}, 

"у": 60.0, 
"х": 780.0 

"dilss": "point" 

"param": { 
"values": { 
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"isAdvanced": 
false, 

"паmе": 

"VECТORLAYER CAТEGORICAL", 
- "shapetype": [ 

2 
], 
"value": nuU, 
"exported": nuU, 
"hidden": false, 
"optional": false, 
"description": 

"CATEGORICAL" 
}, 
"dass": 

"processing.core.parameters.Paramete 
rVector" 

}, 
"dilss": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

false, 

Ј. 
"VECТORLA YER _P": { 

"values": { 
"pos": { 

"values": ( 
"у": 60.0, 
"х": 120.0 

}. 
"dass": "point" 

}. 
"param": { 

"values": ( 
"isAdvanced": 

"name": 
"VECТORLAYER Р", 

- "shapetype": [ 

}. 

2 
], 
"value": nuU, 
"exported": nuU, 
"hidden": false, 
"optional": false, 
"description": "р" 

"dass": 
"processing.core.paГilmeters.Paramete 

rVector" 

}, 
"dilss": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ModelerParameter" 
}, 
"VECТORLAYER _ BPAPВT": { 

"values": { 

'expression': u'sumAREA', 'name': 
u'p_sumAREA', 'precision': 6}]' 

}, 
'active': true, 
'consoleName': 

'qgis:refactorfields', 
'description": 

'Refactor fields" 
}, 
11 dass11

: 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm' 

} 

}, 
"cws": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerAlgoritћm" 

} 

false, 

"pos": { 

}, 

"values": { 
"у": 445.0, 
"х" : 671.О 

}, 
"class": "point" 

"paГilm": { 
"values": { 

"isAdvanced": 

"name": 
"VECТORLAYER ВРАРВТ", 

"Ь(ра+рЬ}-Т' 

- "shapetype": [ 

}, 

2 
], 
"value": null, 
"exported': null, 
"hidden': false, 
"optional': false, 
"description": 

"class': 
"processing.core.parameters.Paramete 
rVector" 

), 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

1 
}. 
"helpContent': О. 
"group": "Model zdruzivanja 

poligona", 
"name": "3. deo", 
"algs": ( 

"QGISEXТRACТBYAПRIBUTE_1" : { 
"values": { 

"name": 
"QGISEXТRACТBYAПRIBUTE 1", 

"paramsFolded-;: true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

}, 

"values": { 
"у": 158.0, 
"х" : 235.О 

}, 
"class": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"paГilms": { 

"OPERAТOR" : О, 

"INPUТ": { 
"values": { 



"name": 
"VECfORLAYER_P" 

1. 
"clilss": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromlnput' 

}, 
"VALUE": "1", 
"AELD': { 

•vatues": { 
"name": 

"TABLEAEJ.D AREA" 
- ). 

"clilss": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

} 
}. 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:extГilctЬyattribute · , 
"description": "ExtГilct 

Ьу ilttribute" 
}. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 
'QGISAEJ.DCALCULATOR_ 1 ': 

'values': { 
"name•: 

'QGISAELDCALCULAТOR 1", 
'paГilmsFoi'ded': true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

}. 

"values": { 
"у": 330.0, 
"х": 262.0 

}. 
"class": "point" 

"outputsFoLded": true, 
"dependencies": D. 
"paГilms": { 

"AELD lYPE": О, 
"NEW AELD": true, 
"INM _ LA YER": ( 

"values": { 
"alg": 

"QGISAXEDDISТ ANCEBUFFER _ 1", 
"output": 

"OUTPUT" 
1, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

6.0, 

12.0, 

}. 
"RELD _PRECISION": 

"RELD_LENGПi": 

"FORМULA": ( 
"values": { 

"viilues": ( 
"inputs": ( 

"VECfORLA YER _ ВAFERI": { 
"values": { 

"pos": { 

}. 

"values": { 

}. 

"у": 167.0, 
"х": 304.0 

"class": "point" 

"paГilm": ( 

"name": 
"STRING VALUEAREA" - }. 

"dass": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput' 

1, 
"FIEШ_NAМE": 

"p_sumAREA" 
1, 
•active•: true, 
• consoleName •: 

• qgis:fieldcalculator", 
• description": "Field 

calculator" 
}. 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 

"QGISMERGEVECfORLAYERS_1": { 
"values": { 

"пате": 

"QGISMERGEVECfORLAYERS 1", 
"paГilmsFoLded": true, 
"outputs": { 

'OUТPUT": ( 
'values': { 

'description": 
"Ь(ра+рЬ)", 

611.0, 

836.0 

"point" 

}. 

'pos': { 
11values•: ( 

"у": 

}. 
"class": 

"dass": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

} 
}. 
"pos": 1 

1, 

"values": { 
"у": 544.0, 
"х": 660.0 

1, 
"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"paГilms": { 

"LAYER2": { 
"values": { 

"alg": 
"QGISREFACТORRELDS 1 · , 

-;output": 
"OUТPUT_LAYER" 

}. 

"class": 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

}. 
"LAYER1": { 

•values•: { 
•name": 

"VECfORLAYER ВРАРВТ" 
- }, 

•class•: 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromlnput" 
1 

}. 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:mergevectorlayers", 
"description": "Merge 

vector layers" 
1. 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
1. 

"QGISAXEDDISTANCEBUFFER_1": { 
"values": { 

"паmе1: 
'QGISAXEDDISTANCEBUFFER 1", 

:params~olded': true, 
outputs : {}, 

"pos": { 

}. 

"values": { 
"у": 247.0, 
"х": 246.0 

}. 
"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"INPUT": { 
"values": ( 

"alg": 
"QGISEXТRACfBYAПRIBUТE 1", 

"outp~t": 
"ОUП'UТ" 

}. 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput" 
}, 
"SEGMENТS": 5.0, 
"DISSOLVE": true, 
"DISTANCE": { 

"values": { 
·name": 

"NUMBER VALUEBUFFER" 
- }. 

"class": 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromlnput" 
1 

}. 

Модел здруживања полигона - 4. део 

false, 

"values": { 
"isAdvanced": 

"name": 
"VECТORLAYER ВAFERI", 

- "shapetype": [ 
2 

], 
"value": null, 
"exported": null, 
"hidden": false , 
"optional": f.llse, 
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"description •: 
"Ь{ра+рЬ)" 

}, 
"dass": 

"processing.core.paГilmeters.Paramete 

rVector" 

1. 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ModelerParameter" 
). 
"VECТORLAYER_GRID": { 

"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:fixeddistancebuffer", 
"description": "Fixed 

distance buffer" 
), 
1 dass11

: 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

), 
"QGISREFACfORRELDS _ 1 ": { 

1 values1
: { 

"name": 
"QGISREFACfORRELDS 1", 

"paГilmsFolcled": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

}. 

"values": { 
"у": 444.0, 
"х" : 440.О 

}. 
"clilss": "point" 

"outputsFoLded": true, 
"dependencies": D. 
"paГilms": { 

"INPLIТ_LAYER" : { 
•va1ues11

: { 

"QGISFIELDCALCULAТOR _ 1 · , 
"output": 

"OUTPUT LAYER" 
), 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

}. 
"FIELDS MAPPING": 

"[('type': 2, 'lengtћ': З, 'e~pression': 
u'code 12', 'name': u'code 12', 
'precisi"on': О), ftype': 6, 'lёngth': 12, 
'expression': u\"p sumAREA+'1'\", 
'name': u'p_sumAREA', 'precision': 
6\1" 

}. 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:refactorfields", 
"description •: 

"Refactor fields" 
), 
"dass": 

"processing.modeler.MadelerAlgorith 
m.Algorithm" 

1 

1. 
"class": 

"processing.modeler.MadelerAlgorith 
m.ModelerAlgoritћm" 

} 

f.llse, 

"viilues": 1 
"pos": { 

}, 

"values": { 
"у": 548.0, 
"х" : 399.0 

}, 
"class": "point" 

"paГilm": { 
"values": { 

"isAdvanced": 



"пате": 
"VECfORLA YER GRID", 

- "shapetype": [ 

"grid" 
}, 

о 

Ј. 
"value": null, 
"exported": null, 
"hidden": false, 
"optional": false, 
"description': 

"class": 
"processing.core.parameters.Paramete 
rVector· 

} 
}. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

}. 

"VECfORLAYER_КATEGORIJSКE": { 
"values": { 

false, 

"pos": { 

}, 

"values·: { 
У:435.О, 
"х": 391.0 

}, 

"param": 1 
"values": 1 

"isAdvanced": 

·пате": 

"VECfORLAYER КATEGORIJSКE", 
- "shapetype": [ 

}, 

2 
Ј. 
"value": null, 
"exported': null, 
"hidden": false, 
"optional': false, 
"description': "р' 

"class": 
"processing.core.parameters.Paramete 
rVector• 

} 
}. 
"dass': 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

} 
}, 
"helpContent": Q, 
"group": "Model zdruzivanja 

poligona·, 
"name": "4. deo", 
"algs": { 

"QGISCOUNТPOINTSINPOLYGON 1 ": 
1 -

"values": 1 
"name·: 

"QGISCOUNТPOINTSINPOL YGON 1 ·, 
"paramsFolded": triie, 
"outputs": Q, 
"pos": { 

}, 

"values·: 1 
У: 361.0, 
"х": 1006.0 

}, 
"class": "point" 

"outputsFol.ded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

'AELD': "static", 
'POINТS": f 

"values': 1 
'alg": 

"SCRIPТREALCENТROID 1', 
"output": 

"output' 
), 

"dass": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

Ј. 
"POLYGONS": f 

"vatues": { 
"name•: 

"VECТORLA YER КА ТEGORIJSКE" 
- }, 

"dass": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

1 
), 
"active": true, 
• consoleName ·: 

• qgis:countpointsinpolygon ·, 
• description": "Count 

points in polygon" 
}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 

"QGISEXТRACfBYLOCA110N_2": { 
"values·: { 

•narne": 
"QGISEXТRACfBYLOCA110N 2", 

:params~l.ded": true, 
outputs : f}, 

"pos': ( 

}, 

11va.Lues11
: { 

"у": 483.0, 
'х": 649.0 

}, 
'dass": 'point' 

"outputsFolded': true, 
"dependeпcies': D. 
"params': ( 

'INPUT': f 
"values': { 

'паmе": 
"VECfORLA YER КА ТEGORIJSКE" - }, 

"dass": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

Ј, 
"PREDICATE": [ 

"intersects", 
"within" 

Ј, 
"INТERSECf': ( 

"values': { 
'alg": 

"QGISFIELDCALCULATOR 1", 
·ёutput": 

'OUТPUT_LAYER" 

}, 
"dass": 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

1 
), 
'active': true, 
• consoleName ·: 

• qgis:extractЬyloa.tion", 
'description": 'Extract 

Ьу location" 
}, 
'class": 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm' 

}, 

'QGISJOINAТТRIBUTESBYLOCATION 

1': 1 -
"values": { 
·~": 

"QGISJOINAТТRIBUТESBYLOCATION 
~ -

"paramsFol.ded": true, 
"outputs": f}, 
"pos': ( 

'values': { 
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}, 

}, 

'у': 550.0, 
'х": 1024.О 

'dass": "point• 

"outputsfolded': true, 
"dependencies": D. 
"params•: ~ 

'PREDICATE": [ 
•intersects•, 
'within" 

], 
'SТATS": 

"sum,mean,min,max.median', 
'TARGEТ': ( 

'values': ( 
'alg": 

"QGISEXТRACfBYLOCAТION 1", 
'outp-ut': 

"ОIЈП'IЈТ" 

}, 
'class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput' 
}, 
'КЕЕР": 1, 
'JOIN': ( 

'values": ( 
•a1g•: 

"QGISAELOCALCULATOR 1', 
"output': 

"ОIЈП'\ЈТ LAYER' 
}, 
'class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromOutput' 

}, 
'SUMMARY': О 

}, 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:joinattributesЬylocation', 
"description': "Јоiп 

attriЬutes Ьу (OQtioп • 
}. 
"dass": 

"processiпg.modeler.МodelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 
"SCRIPТREALCENTROID _ 1": { 

"values": { 
"паmе": 

"SCRIPТREALCENТROID _ 1 •, 
"paramsFolded": true, 
"outputs": f}, 
"pos": { 

}, 

'values': ( 
'у': 169.0, 
'х": 722.0 

}, 
'dass": 'point' 

"outputsfolded': true, 
"dependencies': D. 
"params': { 

'poly": { 
'values': ( 

'alg": 
"QGISAELDCALCULATOR 1", 

'output": 
"OIJП'IJТ_LAYER' 

}, 
'class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput' 
} 

}, 
"active": true, 
"consoleName": 

"script:realceпtroid", 
"description': "Real 

ceпtroid" 
). 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.Algorithm" 

). 

"QGISAELDCALCULATOR_1': 

'values': ( 
'паmе": 

'QGISFIELDCALCULAТOR 1", 
'paramsFoided': true, 
• autputs1

: Њ 
•pas11

: { 

}, 

•vatues•: { 
"у": 253.О, 

"х': 489.0 
}, 
'class': "poiпt" 

'outputsFol.ded': true, 
'depeпdencies": D. 
'params": ( 

'FIELD ТУРЕ": О, 
'NEW-FIELD": true, 
'INPLIТ_LAYER' : { 

'values": { 
"name': 

"VECfORLAYER ВAFERI " - }, 
'class': 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

о.о, 

4.0, 

"$rownum", 

}, 
"FIELD PRIECISION": 

'FIELD LENGTH": 

'FORMULA": 

"FIELD NAME": "ра' 
}, -
"adive": true, 
"consoleName": 

'qgis:fiel.dcalcularor", 
"description": "Fiel.d 

calcularor redni" 
}, 
"dilss": 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm' 

}, 

'QGISEXТRACfBYLOCATION_l": { 
"values": 1 

·narne·: 
'QGISEXТRACТBYLOCA TION _ 1", 

"paramsFolded': true, 
"outputs": f}, 
"pos": { 

}, 

"values": { 
•у•: 658.0, 
"х": 645.0 

}, 
'class': "poiпt" 

'outputsFol.ded': true, 
'depeпdencies": D. 
'params": ( 

'INPUТ": { 
'values": { 

"name': 
'VECfORLAYER GRID' - }, 

'class': 
'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

}, 
'PREDICATE': ( 

], 

'intersects", 
'within" 

'INTERSECf": { 
'values": { 

"alg': 
'QGISEXТRACТBYLOCATION 2·. 

"output": 
'OUTPUT" 

}. 
"class": 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput• 

} 



}. 
"ilCtive": true, 
"consoleName": 

"qgis:extractЬylocation •, 
"description": "Extract 

Ьу location izGrida" 
}. 
"dass": 

"proc:essing.modeler.ModelerAlsorith 
m.Atsorithm" 

}. 
"QGISREFACТORFIEШS_З": f 

"values": 1 
"name": 

"QGISREFACТORF1ELDS З", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": 1 

"OUTPUT_LAYER": f 
"values": 1 

"description": 
"с(Ь=/р=2+))", 

245.0, 

1165.0 

"point" 

), 

"po.s": 1 
"vatues": { 

"у": 

"х": 

•c1as.s•: 
"proc:essing.modeler.ModelerAlsorith 
m.ModelerOutput" 

} 
}. 
"pos": { 

}. 

"values": { 
"у": 196.0, 
"х": 944.0 

}. 
"clilss": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependenties": D. 
"params": { 

"INPIJТ _ LA YER": ( 
"values": { 

"alg": 
"SCRIPТREALCENПIOID _ 1", 

"output": 
"output" 

), 

"values": 1 

faLse, 

"inputs": ( 
"VECТORLAYER_PSATAC": ( 

"Villues": ( 
"pos": { 

"values": { 
"у": 60.0, 
"х": 340.О 

), 
"clilss": "point" 

), 
"param": 1 

"values": { 
"isAclvanced": 

"name": 

"VECТORLAYER PSATAC", 
- "shapetype": [ 

2 
Ј, 
"value": nulL, 
"exported": nulL, 

"dass": 
"proc:essing.modeler.ModelerAlgorith 
m.VatueFromOutput" 

). 
"FIEШS_MAPPING": 

"[f'type': 2, 'length': 3, 'expression': 
u'tode 12', 'name': u'tode 12', 
'precision': О}, {'type': 2, 'l;ngth': 4, 
'expression': u'pa', 'name': u'pa' r 
'precision': О}]" 

), 
•active•: true, 
• consoleName ·: 

"qgis:refactorfields". 
• description": 

"Refactor fields" 
}. 
"clilss": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 
"QGISREFACТORF1ELDS_2": { 

"values": { 
"пате": 

"QGISREFACТORF1ELDS 2", 
"paramsFolded": true, 
"outputs": { 

"OUТPUT LAYER": { 
"vatue;": { 

"description": 
"g(p count=2+)", 

702.0, 

1411.0 

"point" 

}. 

"pos": { 
11values•: ( 

"у": 

}, 
"clilss": 

"dass": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

1 
). 
"pos": 1 

), 

"vatues": { 

), 

"у": 657.0, 
"х": 1211.0 

"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 

"dependenties": D. 
"params": { 

"INPUT_LAYER": { 
"values": { 

•a1g•: 
"QGISJOINAПRIBUTESBYLOCATION _ 
1", 

"output": 
"ОUТРUТ" 

}, 
•class•: 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput" 
}. 
"F1ELDS MAPPING": 

"[{'type': 10, 'length': 10,-'expression': 
u'index', 'name': u'index', 'pretision': 
O}, ('type': 10, 'length': 254, 
'expression': u'NEIGHBORS', 'name': 
u'NBGHВORS', 'precision': О}, {'type': 
2, 'length': З, 'expression': 
u'code 12', 'name': u'code 12', 
'pretision': О}, {'type': 2, ·~ngth': 4, 
'expression': u'pa', 1name1

: u'pa,', 
'pretision': О}]" 

}. 
"ilCtive": true, 
"consoleName": 

"qgis:refactorfields', 
"description': 

"Refac:tor fields' 
), 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
). 
"QGISREFACТORFIELDS 1': { 

"values": { -
"паmе": 

"QGISREFACТORFIELDS 1", 
"paramsFolded": true, 
"outputs": { 

"OUТPUТ_LAYER": ( 
"values": ( 

"description": 
"p{stat=lfO)". 

467.0, 

1458.0 

"point" 

"pos": { 

"values": { 
"у": 

}, 
"class": 

Модел здруживања полигона - 5. део 

"p(stat=1/0}" 
Ј. 

"hidden": false, 
"optional": false, 
"description": 

"dass": 
"processing.core.parmieters.Paramete 
rVector" 

), 
"cl.ass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

), 
"VECТORLAYER_B": { 

"values": { 
"pos": ( 

Ј, 

"vatues": { 
"у": 548.0, 
"х": 103.0 

Ј, 
"dass": "point" 
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false, 

"param": ( 
"values": ( 

"isAdvanced": 

"name": 
"VECТORLAYER 8", 

"Ь/ра+рЬ)" 

- "slщietype": [ 

}, 

2 
]. 
"value": nuu. 
"exported": nuU, 
"hidden": false, 
"optionaL": false, 
• description ·: 

"dass": 
"processing.core.parameters.Paramete 
rVector" 

Ј, 

1 
}. 
"class": 

"proc:essing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

} 
}, 
11 pos11

: { 

}. 

•vatues•: { 
"у": 422.О, 

"х': 1258.0 
}, 
"class": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": ( 

"INPUТ_LAYER" : ( 
"values": { 

"alg": 
"QGISCOUNТPOINTSINPOLYGON 1", 

"output": -
"OUTPUT" 

}. 
"class": 

"proc:essing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput" 

}. 
"FIELDS MAPPING": 

'[('type': 6, 'length': 12, ·;xpression': 
u'AREA', 'name': u'AREA', 'pretision': 
6}, {'type': 2, 'length': 3, 'expression': 
u'code 12', 'name': u'code 12', 
'precision': ОЈ, ftype': 2, 'l;ngth': 6, 
'expression': u'IDpoly', 'name': 
u'IDpoly', 'pretision': О}, ftype': 2, 
'length': 1, 'expression': u'static', 
'name': u'static', 'precision': О}]" 

}, 
"adive": true, 
"consoleName": 

'qgis:refactorfields", 
• description •: 

"RefilCtor ftelds" 
). 
"dass": 

"proc:essing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm' 

1 

Ј, 
"class": 

"proc:essing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerAlgorithm" 
} 

"dass": 
"proc:essing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

false, 

). 
"VECТORLAYER _ CENТRIВA": 

"values": ( 
"pos": ( 

"values": { 
"у": 60.0, 
"х": 120.О 

). 
"cl.ass": "point" 

). 
"param": { 

"values": { 
"isAdvanced": 

"name": 
"VEПORLAYER CENTRIВA", 

- "shapetype": [ 
о 

]. 



"value": nulL, 
"eicported": nulL, 
"hidden": false, 
"optionill": false, 
"description": 

"с{Ь=(р=2+))' 
}, 
•ctass": 

"processing.c.ore.pilг.imeters.Pilrilmete 
rVector• 

} 
}. 
"dilSs": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerPaг.imeter" 

} 
}, 
"heLpContent": О. 
"group": "ModeL zdruzivanjil 

poLigona·, 
"паmе": "5. deo", 
"algs": { 

"QGISCOUNТPOINTSINPOLYGON 1 ": 
{ -

"values": { 
"nilme·: 

'QGISCOUNТPOINTSINPOL YGON 1 •, 
:pilг.ims~olded': tri;e, 
outputs : О. 

'pos": { 

}, 

"values": { 
"у": 673.0, 
"х': 258.0 

}, 
"class": "point" 

"outputsFoLded": true, 
"dependencies": D. 
"paг.ims": { 

"AELD": "ра stat", 
"POINТ'S": ( 

"values": { 
"alg": 

"QGISEXТRACТВYAПRIBUTE 2", 
"outp~t·: 

"OUTPUT" 
), 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput• 

}, 
"POLYGONS": { 

"values": { 
"name": 

"VECТORLAYER_B" 

), 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

} 
}, 
"active": true, 
"consoleNilme": 

"qgis:countpointsinpolygon", 
"description": "Count 

points in polygon pa_sta• 
}. 
"dilSs": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 
"QGISAEШCALCULATOR_ 1 ": 

"values": { 
"name": 

"QGISAELDCALCULAТOR _ 1 ·, 
"paг.imsFolded": true, 
"outputs": Q, 
"pos": { 

}, 

"values": { 

}, 

У: 374.0, 
"х": 376.0 

"class": "point" 

"outputsFoLded": true, 

"dependencies": D. 
"paг.ims": { 

"FIEW ТУРЕ": 1, 
"NEW FIEW": false, 
"INPUT_LAYER': { 

"vatues": { 
"aig": 

"QGISREFACТORAELDS _ 1 •, 
"output': 

"OUTPUT_LAYER' 
}, 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

О.О, 

1.0, 

), 
"FIEW _ PRECISION": 

"FIEW_LENGTH": 

"FORMULA": 
·coalesce{\ "static\ ·,О)", 

"REW_NAМE": 

"static" 
), 
"active": true, 
• consoLeName ·: 

"qgis:fieLdCillculator", 
"description': "Field 

calculator" 
}, 
•cLass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 

"QGISJOINAТТRIBUТESBYLOCATION 
2": 1 -

"values": { 
"пате": 

"QGISJOINAТТRIBUТESBYLOCATION 
~ -

"joinpb", 

822.0, 

975.0 

"point" 

"paг.imsFoLded": true, 
"outputs": { 

"OUТPUT": ( 
"vaLues": { 

"description": 

}. 

"pos": { 
"values": ( 

"у": 

·х": 

}, 
"class": 

"dass": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModeLerOutput" 

1 
}, 
"pos": 1 

), 

"values": { 
"у": 741.0, 
"х": 826.О 

), 
"dilSs": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"pilг.ims": { 

"PREDICATE": [ 
"intersects" 

Ј, 
"SТАТS": 

·sumrmean,min,max,median", 
"TARGEТ": { 

"values": { 
·n~me·: 

"VECТORLAYER PSATAC" 
- }. 

"dilss": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. VillueFromlnput" 

), 
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"КЕЕР": 1, 
"JOIN": { 

"values": { 
"alg": 

'QGISRELDCALCULATOR_2", 
"output": 

'OUТl'UТ_LAYER" 

}, 
•ctass": 

'processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.VillueFromOutput" 
}, 
"SUMMARY": О 

}. 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:joinattriЬutesЬy\oCiltion", 
"description": "Join 

attriЬutes Ьу location • 
}, 
"dilSs": 

"processing.modeLer.МodeLerAlgorith 

m.Algorithm" 
}, 

"QGISJOINAПRIBUTESBYLOCATION 
1": { -

"values": { 
"паmе": 

'QGISJOINAПRIBUTESBYLOCATION _ 
1", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": {}, 
"pos": { 

}. 

"values": ( 
"у": 187.0, 
"х": 171.0 

}. 
"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"parilms": { 

"PREDICATE": [ 
"intersects• 

]. 
"SТATS": 

"sum,mean,min,ll\ilX,median·, 
"TARGEТ": { 

"values": { 
·name": 

"VECТORLAYER CENТRIВA" 
- }, 

"class": 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.VillueFromlnput• 
}, 
"КЕЕР": 1, 
"JOIN": ( 

"values": 1 
·паmе": 

"VECТORLAYER PSATAC" 
- }, 

"class": 
"processing.modeLer.МodeLerAlgorith 

m.ValueFromlnput• 
}, 
"SUMMARY": О 

}, 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:joinattributesby\oCiltion". 
"description": "Join 

attriЬutes Ьу location· 
}, 
"dilSs": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
}, 
"QGISFIELDCALCULAТOR _ 2": 

"values": { 
"паmе· : 

"QGISAELOCALCULAТOR 2", 
"paramsFolded": true, 
"outputs": { 

"OUТPUТ_LAYER": ( 

"values": { 
"description": 

"b[pa+pb)plus". 

842.0, 

661.0 

"point" 

"pos": { 
11values1

: { 

•yll: 

} 
}, 

}. 
11dass11

: 

"class": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

} 
}. 
"pos": { 

}. 

"values·: { 
У:746.О, 
"х": 4З6.О 

}. 
"class": "point" 

"outputsFoLded": true, 
"dependencies": D. 
1 params11

: { 

"FIEW_ТYPE": 1, 
"NEW FIEW": true, 
"INPur_LAYER": { 

"values": { 
"al(: 

"QGISCOUNТPOINTSINPOLYGON 1·. 
"output": -

"OUTPUT" 
}. 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput• 

О.О, 

4.0, 

}, 
"FIEW_PRECISION": 

"FIEW_LENGTH": 

"FORMULA": 
"$rownum", 

}, 
"FIEW_NAME": "рЬ" 

•active1
: true, 

"consoleName": 
"qgis:fieLdcalculator", 

"description": "FieLd 
Cillculator рЬ" 

), 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

). 
"QGISREFACТORRELDS_1" : { 

"values": { 
"name": 

"QGISREFACТORAELDS 1", 
"paг.imsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

}, 

"values·: { 
У: 283.0, 
"х": 295.0 

}. 
"class": "point" 

"outputsFoLded": true, 
"dependencies": Q, 
"paг.ims": { 

"INPUТ_LAYER": { 
"values": { 

"al(: 
"QGISJOINAТТRIBUТESBYLOCATION 
~ -

"output": 
"OUTPUT" 

}. 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput• 



}. 
"AELDS MAPPING": 

"[{'type': 2, 'length': 3, ·~ression': 
u'code 12'. 'name': u'code 12', 
'precisfon': O}, {'type': 2, 'l;ngtћ': 4, 
rexpression1

: u1pa1
, rname 1

: u1pa1
• 

'precision': О}, {'type': 2, 'lengtћ': 1, 
rexpression1

: u1static1
, rname': 

u'static', 'precision': он· 
}, 
11active11

: true1 

'consoleName': 
"qgis:refutorfields", 

"description": 
"Refactor fields" 

}. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 
"QGISREFACТORFIELDS_2": { 

"values": { 
"паmе·: 

"QGISREFACТORAELDS 2", 
"paramsFolded": true, 
"outputs": { 

"OUTPUT _LAYER": { 
"values": { 

"description": 
"p(stat_pa _ stat_p _ count}", 

940.0, 

1149.0 

"point" 

}. 

"pos": 1 
"values": { 

"у": 

"х": 

}. 
"dass": 

"class": 
"processin1.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput• 

"values": ( 

} 
}. 
"pos": { 

}, 

"values": { 
"у":895.О, 
"х": 949.0 

}, 
"class": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"inputs": { 

"VECТORLAYER_IZGRIDASABR": { 
"values": { 

false, 

"pos": { 

}, 

"values": { 
"у":65.О, 
"х": 436.О 

}, 
"class": "point" 

"рагаm": { 
"values": { 

"isAclvanced": 

"name": 
"VECJORLAYER IZGRIDASABR", 

- "shapetype": [ 
о 

"INPUT_LAYER": { 
"values": { 

"alg": 
"QGISJOINAТТRl8UTES8YLOCATION_ 
2·, 

"output': 
"OUTPUT" 

}, 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

}, 
"FIELDS MAPPING": 

"[{'type': 6, 'le~': 12, 'expression': 
u'AREA '. 'name': u'AREA', 'precision': 
6}, ('type': 2, 'length': 3, 'expression': 
u'code 12'. 'name': u'code 12'. 
'precision': О}, {'type': 2, 'l;ngth': 6, 
'expression': u'lDpoly'. 'name': 
u'IDpoly', 'precision': О}, {'type': 2, 
'length': 1, 'expression': u'static'. 
'паmе': u'static'. 'precision': О}, 
{'type': 2, 'length': 1, 'expression': 
u'pa_stat'. 'name': u'pa_stat'. 
'precision': О}, {'type': 2, 'length': 4, 
'expression': u'pb', 'name': u'рЬ'. 
'precision': О}]" 

}, 
•active•: tn.ie, 
"consoleName": 

"q1is:refactorfields', 
"description": 

"Refactor fields" 
}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 

"QGISEXТRACТBYAТТRIBUTE 1": { 
"values": { -

"пате": 

"QGISEXТRACТBYAТТRIBUTE 1", 
"paramsFolded-;.: true, 
"outputs": { 

"OUТPUT": ( 
"values": { 

"description": 
"centjp[stat=O))". 

574.0, 

652.0 

"pos": { 
"values": { 

"у": 

·х": 

}, 

"point" 
} 

}. 

"class": 

•cLass•: 
'processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ModelerOutput" 

1 
}, 
"pos": { 

}. 

•values•: { 
"у": 463.О, 
"х": 548.0 

}. 
"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"OPERATOR": О, 
"INPUT": { 

"values": ( 
"alg": 

"QGlSAELDCALCULATOR 1", 
"output": 

"OIJП'IJТ_LAYER" 

}. 
•cLass1

: 

'processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

}, 
"VALUE": "О", 
"AELD": "static" 

!· . " active : true, 
"consoleName": 

"qgis:extradЬyattribute". 
"description": "Extrad 

Ьу attriЬute" 
}. 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.Algorithm" 

Ј. 

"QGlSEXТRACТBYAТТRlBUТE_2": { 
"values": { 

"name": 
"QGlSEXТRACТBYAТТRlBUТE 2". 

"paramsFolded-;;: true, 
"outputs": { 

"ОUТРUТ":{ 
"values": { 

"description": 
"cent(p(stat=l))", 

"pos": { 
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"g(p count=2+)" 
}. 

]. 
"value": null, 
"exported": null, 
"hidden": false, 
"optional": false, 
"description": 

"dass": 
"processing.core.parameters.Paramete 
rVector" 

}. 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

}, 

"VECТORLAYER _ POLIGONISATAC": ( 
"values": { 

"pos": ( 
"values": { 

"у" : 63.0, 
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false, 

"х": 132.0 
}. 
"dass": "point" 

}. 
"param": { 

"values": { 
"isAclvanced": 

"паmе": 

"VECJORLAYER POLIGONISATAC", 
- "shapetype": [ 

2 
]. 
"value": nuU, 
"exported": nuU, 
"hidden": false, 
"optional": false, 
"description": 

"p(stat_p.a _ stat_p _ count l" 
}, 
"dass": 

"processing.core.parameters.Paramete 
rVector" 

"values": { 
"у": 

603.0, 
"х": 

379.0 
}. 
11dass11

: 

"point" 

1 
}, 
•ctass•: 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

1 
}. 
"pos": 1 

}. 

"values": { 
"у": 484.0, 
"х" : 208.0 

}. 
"class": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"OPERATOR": О, 
"INPUТ" : { 

•va1ues11
: { 

··a1g·: 
"QGISFIELDCALCULAТOR _ 1", 

"output": 
"OUTPUT LAYER" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

}. 

}. 
"VALUE": "1", 
"FIELD": "static" 

"adive": true, 
"consoleName": 

"qgis:extradЬyattribute", 
"description": "Extrad 

Ьу attribute cent(p(stat=1))" 
}. 
"dilss": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

1 

), 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerAlgorithm" 

1 

}. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

1 
}. 
"helpContent": О. 
"group": "Model zdruzivanja 

poligona", 
"name": "6. deo", 
"а\иS" : ( 

"QGISREFACТORRELDS_1" : { 
"values": 1 

"паmе" : 

"QGISREFACТORAELDS _ 1", 
"paramsFolded": true, 
"outputs": ( 

"81P(stat=1/0}". 

"OUТPUT _ LAYER": { 
"values": { 

"description": 

"pos": { 



361.0, 

696.0 

"point" 

1. 

"values": { 
"у": 

"х": 

Ј, 
"dass": 

•c1ass•: 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

1 
Ј, 
"pos": { 

Ј, 

"values": { 
"у": 316.0, 
"х": 496.0 

Ј, 
"cl.ass": "point" 

"outputsFol.ded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"INPUТ _ LA YER": ( 
"values": { 

"alg": 
"QGISJOINAТТRIBUТESBYLOCA110N _ 
1", 

"output": 
"OUTPUT" 

1. 

"values": { 
"inputs": { 

false, 

"SТRING VALUEAREA": { 
"valuёs": { 

"pos": { 

}. 

"values": { 

}. 

"у": 517.0, 
"х": 129.75 

"cl.ass": "point" 

"param": { 
"values": { 

"isAdvanced": 

·пате": 

"SТRING_VALUEAREA", 

"default": 
"1562500", 

"Value area" 
}, 

"value": null, 
"multiline": false, 
"hidden": false, 
"optional": false, 
• description": 

"cl.ass": 
"processing.con:.parameters.Pill'amete 
rString" 

} 
}. 
"dass": 

"processing.modeLer.ModeLerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

}. 
"TAВLEREШ_AREA" : { 

"values": { 
"pos": { 

}, 

"values": { 

}, 

"у": 458.0, 
"х": 124.75 

"cl.ass": "point" 

"dass": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.VaLueFromOutput" 

1. 
"FIEШS MAPPING": 

"[{'type': 10, 'length': 10,--;expression': 
u·;ndex.1

1 
'name1

: u·;ndex1
, 'prerision': 

ОЈ, ('type': 10, 'length': 254, 
'expression': u'NEJGHВORS', 'name': 
u'NEIGHBORS', 'precision': О}, {'type': 
2, 'length': 3, 'expression': 
u'code 12', 'name': u'code 12', 
'precision': О}, {'type': 2, 'lёngth': 4, 
'expression': u'pa', 'name': u'pa', 
'precision': О}, {'type': 6, 'length': 12, 
'expression': u'AREA', 'name': 
u'AREA '. 'predsion': 6}, ('type': 2, 
'length': 6, 'expression': u'IDpoly'. 
'name': u'IDpoly'. 'precision': О}, 
{'type': 2, 'length': 1, 'expression': 
u'static'. 'пате': u'static'. 'precision': 
O}, ('type': 2, 'length': 1, 'expression': 
u'pa_stat', 'name': u'pa_stat'. 
'precision': О}. {'type': 2, 'length': 4, 
'expression': u'pb', 'name': u'рЬ', 
'precision': О}]" 

!· . • 
асtм : true, 

• consoleName •: 
"qgis:refactorfields", 

"description": 
"Refactor fields" 

}, 

"dass": 
"processing.modeler.МodeLerAl&orith 
m.Alsorithm" 

1. 

"QGISJOINAПRIBUTESBYLOCATION 
1": { -

"vatues": { 
"name": 

"QGISJOINAПRIBUTESBYLOCATION _ 
1", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": {}, 
"pos": { 

}. 

"values": ( 
"у": 195.0, 
"х": 348.0 

}. 
"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"PREDICATE": [ 
"intersects". 
"within" 

]. 
"SТATS": 

"sum,mean,min,max,.me<flan•, 
"TARGEТ": { 

"values": { 
•name": 

"VECТORLAYER IZGRIDA5ABR" 
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false, 

"param": { 
"values": { 

"isAdvanced": 

"паmе": 
"TABLEAELD AREA", 

- "parent": 
"VECТORLAYER CATEGORICAL", 

"AREA" 

- "datatype": -1, 
"value": null, 
"hidden": false, 
"optional": false, 
"description": 

). 
"dass": 

"processing.core.parameters.Paramete 
r Т aЬleField" 

}, 
"cl.ass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

}, 

"VECТORLAYER_CATEGORICAL": { 
"values": { 

false, 

"pos": ( 

). 

"values": { 

). 

"у": 621.0, 
"х": 128.75 

"dass": "point" 

"param": { 
"values": { 

"isAdvanced": 

"name": 
"VECТORLAYER CATEGORICAL", 

- "shapetype": [ 
2 

], 
"value": null, 
"exported": null, 
"hidden": false , 
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"optional": false, 
"description •: 

"CATEGORICAL" 
}. 
"dass": 

"processing.core.parameters.Paramete 
rVector" 

). 
"dass": 

"processing.modeLer.МodeLerAl&orith 
m.ModelerParameter" 

false, 

). 
"VECТORLA YER _ POLIMIV": { 

"values": { 
"pos": { 

"values": ( 
"у": 121.0, 
"х": 118.75 

}, 
"dass": "point" 

}, 
"param": { 

"values": ( 
"isAdvanced": 

"name": 
"VECТORLAYER POLIMIV", 

"p+POL" 

- "shapetype": [ 

}. 

2 
]. 
"value": nuu. 
"exported": nuU, 
"hidden": false, 
"optionaL": false, 
"description · : 

"dass": 
"processing.core.parameters.Paramete 
rVector" 

Ј, 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerAl&orith 

m.ModelerParameter" 

}. 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlsorith 
m.ValueFromlnput" 

}, 
"КЕЕР": 1, 
"JOIN": { 

•va1ues11
: { 

11name11
: 

"VECТORLAYER POLIGONISATAC" 
- }, 

•ctass•: 
"processing.modeler.ModelerAlsorith 
m.ValueFromlnput" 

}. 
"SUMMARY": О 

}. 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:joinattributesbytocation · , 
"description": "Join 

attributes Ьу location" 
}. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlsorith 
m.Alsorithm" 

} 

Ј, 
11class11

: 

"processing.modeler.ModelerAlsorith 
m.ModelerAlgorithm" 
} 

false, 

), 
"VECТORLAYER Р": { 

"values": { -
"pos": { 

}, 

"values": { 

}, 

"у": 28.0, 
"х" : 400.75 

"cl.ass": "point" 

"param": { 
"values": { 

"isAdvanced": 

"name": 
"VECТORLAYER Р", 

- "shapetype": [ 

}. 

2 
], 
"value": null, 
"exported": null, 
"hidden": false, 
"optional": false, 
"description": "р" 

"cl.ass": 
"processing.core.parill'Пeters.Paramete 

rVector" 

}. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlsorith 
m.ModelerParameter" 

}. 
"VECТORLAYER_GRID": { 

"values": { 
"pos": { 

}. 

"values": { 

}. 

"у": 392.0, 
"х" : 689.75 

"cl.ass": "point" 

"param": { 
"values": { 



"isAdvinced": 
false, 

"пате": 
"VECfORLA YER GRID", 

- "shapetype": [ 

"grid" 
}, 

о 
Ј, 
"value": null, 
"exported": null, 
"hidden": false, 
"optional": false, 
"description': 

"class": 
"processing.core.parameters.Paramete 
rVector· 

} 
}. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

}. 

"VECfORLAYER BAFYIOTPDISS.SNGLG 
RUPA": { -

"values": { 
"pos': { 

}, 

"values": { 

}, 

"у": 25.0, 
"х": 115.75 

"param": ( 

false, 

"values": ( 
"isAdvinced": 

·пате": 

"VECfORLA YER BAFYIOTPDISS.SNGLG 
RUPA', -

"BUFF+Ь(pc)" 
}, 

"shapetype": [ 
2 

Ј, 
"value": null, 
"exported': null, 
"hidden": false, 
"optionill': false, 
"description': 

"class": 
"processing.c.ore.parameters.Parilmete 
rVedor• 

} 
}. 
"dass': 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter" 

} 
}. 
"helpCoпtent": О. 
"group": "Model zdruzivanja 

poligona·, 
"name": "7. deo", 
"algs": ( 

"QGISEXТRACПIYLOCATION_2": { 
"values": { 

"name·: 
"QGISEXТRACПIYLOCATION 2·, 

"paramsFolded": true, 
"outputs": { 

"OUTPUT": { 
"values": { 

"description": 
"g(pc}", 

544.0, 

1143.0 

"point' 

"pos": { 

"values": { 
'у': 

"х" : 

}. 
'dass": 

}. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

1 
), 
"pos': { 

}. 

"vatues": { 
"у": 499.0, 
"х": 904.0 

), 
"ctass•: "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": 1 

"INPUT": { 
"values": { 

"name': 
'YECТORLAYER GRID" 

- }. 
"dass": 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

}. 
"PREDICATE': [ 

"iпtersects" 

Ј, 
'INТERSECf': ( 

'values': { 
llalg": 

'QGISFIEШCALCULAТOR 1", 
'output": 

'OUTPUT LAYER" 
}. 
'dass": 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput' 

1 
}. 
'active': true, 
• consoleName •: 

• qgis:extractЬylocation", 
'description": 'Extract 

Ьу lo~tion g(pc)" 
}. 
'class': 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm' 

}, 

"QGISJOINAТТRIBUTESBYLOCATION 
2': { -

'values': { 
•narne": 

"QGISJOINAТТRIBUTESBYLOCATION _ 
2', 

'g(POL)+", 

101.0, 

1170.0 

'point" 

'paramsFolded': true, 
'outputs': { 

"OUТPUT': ( 
"values': { 

'description': 

}, 

'pos": { 
"values': ( 

'у": 

'х": 

}. 
"class": 

"dass": 
'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

1 
}, 
'pos': ( 

}. 

'values': { 

}. 

'у' : 157.0, 
'х': 980.0 

'dass': 'point' 

'outputsFolded': true, 
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"dependencies': D. 
"params': { 

'PREDICATE": [ 
'interseds' 

], 
'SТATS': 

"sum,mean,min,max,.median•, 
'TARGEТ": { 

•values•: { 
··1в:·: 

"QGISEXТRACfBYLOCATION _ 1', 
'output': 

"ОUТРUТ" 

}. 
'class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput' 
}. 
'КЕЕР": 1, 
'JOIN': { 

'values': { 
'alg": 

"QGISAELDCALCULATOR 2", 
·output": 

"OUТPUТ_LAYER' 

}. 
'class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromOutput' 

}, 
'SUMMARY': О 

}, 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:joinattributesЬylo~tion', 
"description': "Join 

attriЬutes Ьу location g(POL}+' 
}. 
"dass': 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 

"QGISJOINAПRIBUTESBYLOCATION 
З": { -

"values": { 
"name': 

"QGISJOINAПRIBUTESBYLOCATION 
~ -

"parilmsFolded": true, 
"outputs": {}, 
"pos': { 

}. 

'values': { 
'у': 215.0, 
'х": 323.0 

}, 
'dass": 'point' 

"outputsFolded': true, 
"dependencies' : D. 
"params': { 

'PREDICATE": [ 
'contains', 
'within' 

]. 
'SТATS": "sum', 
'TARGEТ': { 

'values': ( 
'name": 

"VECfORLAYER POUMIV" 
- }. 

'class": 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromlnput' 
}, 
'КЕЕР": О, 

'JOIN': { 
'villues': { 

'illg": 
"QGISJOINAПRIBUTESBYLOCATION 
~ -

'output': 
"ОUТРUТ" 

}. 
' class': 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromOutput' 

}. 
'SUMMARY': О 

}. 
'active': true, 
'consoleNilme": 

'qgis:joinattributesbylocation", 
'description': • Join 

ilttributes Ьу lo~tion POL +рЬ" 
}, 
•dass11

: 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm' 

}. 

'QGISJOINAПRIBUТESBYLOCATION 
1': 1 -

'values': { 
'nilme': 

'QGISJOINAПRIBUТESBYLOCATION 
~ -

"g(pc)+', 

779.0, 

1149.0 

'point' 

'paramsFolded': true, 
• outputs': { 

'OUTPUT': { 
'values": { 

"description": 

"pos': { 

} 
}. 

11vaLues1
: { 

•у••: 

'х": 

}. 
"dilss": 

'class': 
'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput' 

} 
}. 
"pos": { 

}. 

'values': { 
'у': 712.0, 
'х" : 972.0 

}. 
'class': "point" 

"outputsFolded': true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

'PREDICATE": ( 
'iпterseds" 

], 
'STATS': 

·sum,mean1min,max,median11

1 

'ТАRGЕТ": { 
'values": { 

"alg': 
'QGISEXТRACТBYLOCATION_2', 

"output': 
'OUTPUT' 

}. 
'class': 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput' 

}. 
'КЕЕР': 1, 
'JOIN': { 

'values": { 
"alg': 

"QGISFIELDCALCULAТOR _ 1', 
"output': 

"OUTPUT LAYER" 
}, 
'class': 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput' 

}. 
'SUMMARY': О 

}. 
·~ctive" : true, 
• consoleNilme": 

'qgis:joinattributesbylociltion' , 
"description': • Join 

ilttributes Ьу lo~tion g(pc)+ • 



}. 
"dus": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 
'QGISFIELDCALCULATOR_ 2": 

11values11
: { 

"name•: 
"QGISFIELOCALCULATOR _ 2", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

}, 

"values": { 
"у": 176.0, 
"х": 669.0 

}, 
"class": "point" 

"outputsFol.ded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"FIELD ТУРЕ": 1, 
"NEW AELD": true, 
"INM_LAYER": ( 

"values": { 
"аtи": 

'QGISEXТRACТВYAПRIBUTE 1', 
'outp~t": 

' OUTPUT' 
), 
•c1as.s•: 

' processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput" 

О.О, 

1.0, 

"pcPOL" 
}, 

}, 
"FIELD PRECISION": 

"FIELD LENG'IН": 

"FORМULA": "О", 

"FIELD NAME": 

"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:fiel.dcalculator". 
"description": "Fiel.d 

calculator pcPOL=O" 
}. 
"dus": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 

"QGISJOINAТТRIBUТESBYLOCA110N 
4": 1 -

"values": { 
"name": 

"QGISJOINAТТRIBUТESBYLOCA110N 
~ -

"paramsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

}, 

"values": { 
"у": 120.0, 
"х": 336.О 

}, 
"class": "point" 

"outputsFol.ded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"PREDICAТE": [ 
"contains" 

], 
"STATS": "sum", 
"ТАRGЕТ": { 

"values": { 
"name": 

"VECТORLA YER BAFVIOTPDISSSNGLG 
RUPA" -

), 
·,~·: 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromlnput" 

}, 
"КЕЕР" : 1, 

".IOIN": { 
"values": { 

"nilme": 
"VECТORLA YER _P" 

}, 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlpth 
m.ValueFromlnput' 

), 
"SUMMARY": 1 

), 
•active•: true, 
• consoleName ·: 

• qgis:joinattributesЬyloa.tion", 
"description": "Join 

attributes Ьу location" 
}, 
"class": 

"processiпg.modeler.Modelerдlиarith 

m.д!Иorithm" 

}, 
"QGISFIELDCALCULATOR_1": 

"values": { 
"пате": 

"QGISRELDCALCULATOR 1", 
:pilrams~tded": true, 
outputs : {}, 

"pos': ( 

}, 

'values': { 
'у': 548.0, 
'х": 679.0 

), 
"dus": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": ( 

"FIELD ТУРЕ": 1, 
"NEW FIELD": true, 
"INPUT LAYER": { 

"vaL~es": { 
"alg": 

"QGISEXТRACТBYAТТRIBUTE 2", 
"outp~": 

"OUTPUT" 
}, 
"dass": 

"processiпg.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

о.о, 

1.0, 

"pcPOL" 
), 

), 
"FIELD _PRECISION": 

"FIELD_LENGTH": 

"FORMULA": "1", 
"FIELD_NAМE": 

"active": true, 
• consoleName ·: 

• qgis:fieldcalculator", 
• description": "Field 

calculator pcPOL=1" 
}, 
"class": 

"processiпg.modeler.Modelerдlиarith 

m.д!Иorithm" 

}, 

"QGISEXТRACТBYLOCA110N_1 ": { 
"values": { 

"пате": 

"QGISEXТRACТBYLOCA110N _ 1", 
"paramsFol.ded": true, 
"outputs": { 

"OUТPUT": ( 
"values": { 

"description": 
"g(POL)", 

315.0, 

1111.0 

"pos": { 
"villues": ( 

"у" : 

}, 
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"point" 
} 

}, 

"class": 

•class•: 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ModelerOutput" 
} 

}, 
"pos": { 

}, 

•values•: { 
"у": 276.D, 
"х": 885.0 

}, 
"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"INPUT": { 
"values": ( 

"name": 
"VECТORLAYER GRID" - }, 

"class": 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromlnput" 
}, 
"PREDICATE": [ 

•intersects• 
], 
"INТERSECТ": { 

"values": ( 
"alg": 

"QGISFIELDCALCULATOR 2", 
"output": 

"ОUТ'РUТ LAYER" 
}, 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

} 
}, 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:extradbylocation". 
"description": "Extrad 

Ьу location g(POL)" 
}, 
"dus": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
), 
"QGISFIELDCALCULAТOR_3": 

"values": { 
"паmе·: 

"QGISFIELDCALCULATOR 3", 
"paramsFolded": t rue, 
"outputs": {}, 
"pos": { 

}, 

"values": ( 
"у": 277.0, 
"х": 326.0 

}, 
"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"FIELD ТУРЕ": О, 
"NEW AELD": true, 
"INPUT _ LAYER": { 

"values": ( 
"alg": 

"QGISJOINAПRIBUTESBYLOCATION _ 
3", 

"output": 
"ОUТ'РUТ" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.VillueFromOutput" 

}, 
"FIELD PRECISION": 

3.0. 

"FIELD_LENGТH": 
10.0, 

"FORMULA": 
"coalesce{\ "count\ •,ОЈ", 

"FIELD _ NAME": 
•count• 

}, 
•active•: true~ 
"consoleName": 

"qgis:fiel.dcalculator", 
"description": "Fiel.d 

calculiltor count" 
}, 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 

"QGISEXТRACТBYAПRIBUTE_1" : { 
"values": 1 

"name": 
"QGISEXТRACТBYAПRIBUTE 1", 

"paramsFolded-;: true, 
"outputs": 1 

"OUTPUT": { 
"values": { 

"description": 

319.0, 

633.0 

"point" 

••pos•: { 
"values": { 

"у": 

} 
}. 

"х": 

}. 
"class": 

"class": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

} 
}, 
"pos": { 

}, 

"values": { 
"у": 426.0, 
"х" : 421.0 

}, 
"clilss": "point" 

"outputsFol.ded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"OPERAТOR": 2, 
"INPUТ": { 

"values": { 
"alg": 

"QGISREFACТORFIELDS _ 1". 
"output": 

"OUTPUT_LAYER" 
}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput" 

}, 
"VALUE": { 

"values": { 
"паmе" : 

"SТRING VALUEAREA" 
- }, 

"class": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

}, 
"FIELD": ( 

"values": { 
"name": 

"TABLEFIELD AREA" 
- }. 

"class": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

} 
}. 
"adive": true, 



"consoleName": 
"qgis:extractЬyattribute •, 

"description": "Extract 
Ьу attribute POL" 

}. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 

"QGISEXТRACТВYAПRIBUTE_2": { 
11values11

: { 

"name": 
"QGISEXТRACТВYAПRIBUTE 2", 

"paramsFolded-;: true, 
"outputs": { 

"OUTPUT": { 
"vilues": { 

"description": 
"рс", 

661.0, 

636.0 

"point" 

), 

"pos": { 
"vatues": { 

"у": 

"х": 

•c1as.s•: 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

} 
}, 
"pos": { 

}, 

"vilues": { 
"у": 589.0, 
"х": 440.0 

}, 
"class": "point" 

"outputsFoLded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"OPERATOR": 4, 
"INPIJТ": ( 

"vilues": ( 
"ilg": 

"QGISREFACТORAEШS _ 1", 
"output": 

"OUTPUT_LAYER" 
), 

"vilues": 1 

false, 

"inputs": ( 
"VECТORLAYER_POUMIV": ( 

"values": { 
"pos": { 

"vilues": { 
"у": 214.0, 
"х": 388.75 

}, 
"class": "point" 

}, 
"param": 1 

"vilues": { 
"isAdvanced": 

"name": 
"VECТORLAYER POLIMIV", 

- "shapetype": [ 
2 

Ј, 
"vilue": null, 
"exported": null, 
"hidden": filse, 

"dass": 
"processing.modeler.ModelerAlsorith 
m.VatueFromOutput" 

), 
"VALUE":{ 

"vatues": { 
"name•: 

"STRING VALUEAREA" 
- }, 

"dass": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.VatueFromlnput" 

), 
"FIELD": { 

"values": { 
"name": 

"TABLEAELD AREA" 
- }, 

"dass": 
"processing.modeler.ModelerAlsorith 
m.VatueFromlnput" 

1 
), 
"active": true, 
• consoteName ·: 

• qgis:extractЬyattribute". 
"description": "Extract 

Ьу attribute рс" 
}, 
•cLass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 

"QGISMERGMCТORLAYERS 1": ( 
"vilues": { -

"пате": 

"QGISMERGMCТORLAYERS 1", 
"paramsFoLded": true, 
"outputs": { 

"OUТPUT": ( 
"values": { 

"description": 
"g(P+(p~l))", 

47S.O, 

1S1S.O 

"point" 

"pos": { 
"values": ( 

"у": 

"х": 

}, 
"class": 

}, 
"class": 

"processing.modeter.МodeterAl&orith 
m.ModelerOutput" 

} 
}, 
"pos": { 

}, 

•values•: { 
"у": 403.0, 
"х": 1384.0 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"LAYER2": { 
"values": ( 

"alg": 
"QGISJOINAПRIBUTESBYLOCATION 
~ -

"output": 
"ОUТРIЈТ" 

}. 
"class": 

"processing.modeter.МodeterAl&orith 
m.ValueFromOutput" 

}, 
"LAYER1": { 

"values": { 
•a1g•: 

"QGISJOINAПRIBUTESBYLOCATION _ 
2", 

"output": 
"ОUТР\ЈТ" 

}, 
"class": 

"processing.modeter.МodeterAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

} 
}, 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:mergevectorlayers". 
"description": "Merge 

vector layers" 
}, 
"dass": 

"processing.modeter.МodeterAl&orith 
m.Alsorithm" 

), 
"QGISREFACТORFIELDS_l": { 

"values": { 

Модел здруживања полигона - В. део 

), 

"optional": false, 
"description": "р" 

"dass": 
"processing.core.parameters.Paramete 
rVector" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModeterParameter" 

false, 

}, 
"VECТORLAYER_GRID": { 

"vilues": { 
"pos": 1 

), 

"vatues": { 

), 

"у": эээ.о. 
"х": 407.75 

"dass": "point" 

"param": { 
"vatues": { 

"isAdvanced": 
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•name·: 
"VECТORLAYER GRID", 

- "shapetype": [ 

"grid" 
}, 

о 
]. 
"value": nuU, 
"exported": nuU, 
"hidden": false, 
"optional": false, 
"description ·: 

"dass": 
"processing.core.parameters.Paramete 
rVector" 

), 
"dass": 

"processing.modeter.МodeterAlgorith 

m.ModelerParameter" 
), 

"VECТORLAYER BAFVIOTPDISSSNGLG 
RUPA": { -

"values": { 

"name": 
"QGISREFACТORAELDS 1", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": О. 
•pas11

: { 

}, 

•vatues•: { 
"у": 347.0, 
"х": 329.0 

}, 
•ctass•: 11poiпt11 

"outputsFoLded": true, 
"dependencies": D. 
"params": ( 

"INPUТ_LAYER" : { 
"vilues": { 

"ilg": 
"QGISFIELDCALCULATOR_э·, 

"output": 
"OUTPUT_LAYER" 

}. 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. VilueFromOutput" 

}. 
"FIELDS MAPPING": 

"[('expression': u'AREA', 'tength': 12, 
'type': 6, 'name': u'AREA', 'precision': 
6}, {'expression': u'code _ 12', 'tength': 
3, 'type': 2, 'name': u'code _ 12', 
'precision': О), fexpression': u'IDpoly', 
'length': 6, 'type': 2, 'name': u'IDpoly', 
'precision': о), fexpression': u'pc', 
'length': 5, 'type': 2, 'name': u'pc', 
'precision': О), fexpression': u'count', 
'length': 2, 'type': 2, 'name': 
u'pc count', 'precision': О)]" 

- }, 
"adive": true, 
"consoleName": 

"qgis:refadorfields", 
"description •: 

"Refactor ftelds" 
}. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

} 

), 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerAlgorithm" 
} 

false, 

"pos": { 

}. 

"vilues": { 
"у": 76.0, 
"х": 372.75 

}. 
"class": "point" 

"param": { 
"vilues": { 

"isAdvanced": 

"name": 
"VECТORLAYER ВAFVIOTPDISSSNGLG 
RUPA", -

"b[pd)" 
}. 

"shapetype": [ 
2 

]. 
"vilue": null, 
"exported": null, 
"hidden": filse, 
"optionil": filse, 
"description": 



"clilss": 
"processin1.core.paг.imeters.Paramete 
rVector• 

} 
}. 
"dass": 

"processin1.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter' 

} 
}, 
'helpContent': Q, 
'1roup': "Model zdruzivanja 

poligona·, 
"паmе": "8. deo", 
"algs": { 

"QGISJOINAТТRIBUТESBYLOCAllON 
2": 1 -

"values": { 
"паmе": 

"QGISJOINAТТRIBUТESBYLOCAllON 
~ -

'g(pd)', 

218.0, 

962.0 

"point" 

"paramsFolded": true, 
"outputs": { 

"OUTPUT": { 
"values": { 

"description": 

). 

'pos": { 
'values': { 

"у": 

}. 
"dass': 

"clilss": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

} 
}. 
"pos": { 

}, 

"values": { 
У: 172.0, 
"х": 760.О 

}. 
"clilss": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies': D. 
"params": { 

"PREDICAТE": [ 
"within' 

), 
"STATS": 

"sum,mean,min,max,median", 
"ТАRGЕТ": { 

"values": { 
"alg": 

"QGISJOINAТТRIBUТESBYLOCAllON 
~ -

"output": 
"OUTPUT" 

). 

'values": { 
"inputs': 1 

"SТRING_VALUEAREA": { 
'values': { 

'pos": { 
"values": { 

"у": 104.0, 

"dass": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

). 
"КЕЕР": О, 

".IOIN": { 
"vatues": { 

"name•: 
"VECТORLAYER ВAFVIOTPDISSSNGLG 
RUPA' -

}, 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

). 
"SUMMARY": О 

). 
"active": true, 
"consoleName ": 

• q1is:joinattributesЬylocation", 
"description": • .Join 

attributes Ьу location" 
}. 
"clilss": 

"processing.modeler.ModeleгAlgorith 

m.Algorithm" 
}. 

"QGISEXlllACТBYLOCAllON 2': { 
"values": { -

•narne": 
"QGISEXlllACТBYLOCAllON 2', 

"paг.imsFolded": true, 
"outputs": {}, 
"pos": 1 

). 

"values": { 
"у": 513.0, 
"х": 432.0 

). 
"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies': D. 
"paг.ims": ( 

"INPUT': { 
"values": { 

"name": 
"VECТORl.AYER GRID" - }. 

"dass": 
'processin1.modeler.ModelerAlpth 
m.ValueFromlnput' 

), 
"PREDICATE': [ 

"intersects" 
Ј. 
"INТERSECТ": { 

"values": { 
"alg": 

'QGISJOINAТТRIBUTESBYLOCATION 
~ -

"output": 
'OUТPUT" 

}. 
"dass": 

'processing.modeleг.ModeleгAlgorith 

m.ValueFгomOutput" 

}. 
"active": tгue, 
"consoleName": 

'qgis:extractЬylocation', 

"description": "Extract 
Ьу location g(pd)' 

), 
"dass': 

'processin1.modeler.МodelerAlgorith 
m.Algorithm' 

), 

"QGISJOINAПRIBUТESBYLOCATION 
1": { -

"values": { 
"name": 

"QGISJOINAПRIBUТESBYLOCATION 
~ -

"paгamsFolded ": true, 
"outputs": {}, 
"pos': { 

}, 

"values": ( 
"у": 364.0, 
"х": 727.О 

}. 
"dass": 'point' 

'outputsFolded': true, 
'dependencies': D. 
"params•: ~ 

"PREDICATE": [ 
"wtthin' 

], 
"SТATS": 

"sum,mean,min,max.median', 
"TARGEТ': ( 

"values': { 
'alg": 

"QGISEXТRACТBYLOCATION 2', 
'outp-ut': 

"О\Л'РUТ" 

}. 
"clilss": 

"processin1.modeler.МodeleгAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

}. 
"КЕЕР": 1, 
"JOIN": ( 

"values': { 
·name": 

"VECТORLAYER POLIMIV' 
- }, 

"dass": 
"processin1.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromlnput' 

}, 
"SUMMARY": О 

}. 
"active": true, 
"consoleName": 

'qgis:joinattriЬutesЬylocation", 
"description": "Join 

attriЬutes Ьу location • 
), 

Модел здруживања полигона - финални део 

false, 

"х": 560.О 

}. 
"dass': 'point' 

}, 
"param": { 

"values": { 
"isAdvanced": 

"паmе': 

"SТRING VALUEAREA", 
- • default': 

"15625001
•• 

false, 

"value": nuU, 
"multiline' : 

"hidden' : false, 

1 Вредност1562500 је у m2 и представља праг који дели полигоне на велике и мале 
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"dass": 
"processing.modeler.ModeleгAlgorith 
m.Algorithm' 

). 

'QGIS.IOINAПRIBLJТESBYLOCATION 
3': { -

•values•: { 
•name•: 

'QGIS.IOINAПRIBLJТESBYLOCATION _ 
з·. 

"paramsFolded': true, 
"outputs": О. 
"pos": 1 

}. 

'values': { 
У: 395.0, 
'х": 178.0 

}. 
'clilss": "point" 

"outputsFolded': true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

'PREDICATE": [ 
'contains", 
'within" 

]. 
'STATS': 'sum', 
"ТАRGЕТ": { 

'values": { 
"name": 

"VECТORl.AYER POLIMIV' 
- }, 

'class': 
'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

}. 
'КЕЕР': О, 
'JOIN': { 

'values": { 
11na.me·: 

'VECТORLAYER ВAFVIOTPDISSSNGLG 
RUPA' -

}. 
'class': 

"processing.modeler.ModeleгAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

}. 
'5UMMARY": О 

}, 
•active·: true, 
"consoleName": 

"q1is:joinattributesbylocation', 
"description': • Join 

attributes Ьу location р+Ь(рd)' 
), 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

} 

), 
'class': 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModeleгAlgorithm' 

} 

"optional": 
false, 



"descriptioп": 

}, 
"clilss": 

"processiпg.core.paг.imeters.Pмamet 
erStriпg• 

} 
}. 
"dass": 

"processiпg.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerParameter' 

false, 

}. 
'TAВLfFIEШ_AREA": { 

11values11
: { 

"pos": { 
•vatues•: { 

•у•: 61.0, 
"х": 564.0 

}, 
"clilss": "point" 

}, 
"paг.im": { 

"values": { 
"isAdvaпced": 

"пате": 

"TABLEAELD AREA", 
- "pareпt": 

"VECfORLAYER КATEGORUSКE", 

false, 

- "datatype": -1, 
"value·: null, 
"hidden": false, 
"optioпal": 

"descriptioп": 

}, 
"clilss": 

"processing.core.paг.imeters.Pмamet 
erTaЫeField" 

} 
}. 
"dass": 

"processiпg.modeler.ModelerAlgorith 

m.ModelerParameter" 
}. 

"VECfORLAYER КATEGORUSКE": { 
"val~es": { 

false, 

"pos": { 

}, 

"values": { 
"у":60.О, 
"х": 120.0 

}, 
"clilss": "point" 

"paг.im": { 
"values": { 

"isAdvaпced": 

"пате": 
"VECfORLAYER КATEGORUSКE", 

- "shapetype": [ 
2 

Ј, 
"value": null, 
"exported": null, 
"hidden": false, 

"optioпal": 
false, 

"description •: 

"CATEGORICAL L. 
}, 
"dass": 

"processiпg.core.parameters.Paramet 
erVector" 

}, 
"ctass•: 

"processing.modeler.Modelerдlgorith 

m.ModelerPмaтeter" 

}, 

"NUMBER_VALUEDISТANCE": { 
"vatues": { 

false, 

"pos": { 
"values": ( 

"у": 61.0, 
"х": 778.0 

}, 
"dass": "point" 

}, 
"рмаm": { 

"values": { 
"isAdvanced": 

"name·: 
"NUMBER_VALUEDISТANCE", 

"min": 1, 
"default": 

true, 

"max": 100000, 
"value": nuU, 
"hidden": false, 
"islnteger": 

"description ·: 

"Value buffe.N" 
}, 
"dass": 

"processing.core.parameters.Paramet 
erNumbeг" 

Ј, 
"dass": 

"processing.modeler.Modelerдlgorith 

m.ModelerPмaтeter· 

false, 

Ј, 
"VECТORLAYER _ GRID": { 

"values": { 
"pos": { 

}, 

"values": ( 

}, 

"у": 412.0, 
"х": 560.0 

"dass": "point" 

"рмаm": { 
"values": 1 

"isAdvaпced": 

"паmе": 

"VECfORLAYER GRID", 
- "shapetype": [ 

о 

], 

I Value area је назив параметра који се односи на вредност праrа 

false, 

}. 

"value": пuU, 
"exported": пuU, 
"hiddeп ": false, 
"optional": 

"description": 

"dass": 
"processiпg.core.paг.imeters.Paramet 
erVector" 

} 
}, 
"ctass•: 

"processing.modeler.Мodelerдlgorith 

m.ModelerParameter" 

false, 

}, 
"STRING_VALUECODE12": { 

"values": { 
"pos": { 

"values": { 
"у": 107.0, 
"х": 339.0 

}. 
"dass": "point" 

}. 
"рагаm": { 

"values": { 
"isAdvanced": 

"name": 
"SТRING VALUECODE12", 

false, 

false, 

- "default": 

"value": nuU, 
"multiline": 

"hidden": false, 
"optional": 

"description": 

"Value categoryQ" 

}. 
"dass": 

"processing.core.parameters.Paramet 
erStriпв" 

} 
}, 
"dass": 

"processinв.modeler.Мodelerдlgorith 

m.ModelerParameter" 

false, 

}, 
"TABLEFIELD CODE12": { 

"values": { 
"pos": { 

}. 

"values": { 

}. 

"у": 60.0, 
"х": 340.0 

"dass": "point" 

"рагаm": 1 
"values": { 

"isдdvanced ": 

"name": 
"TABLEFIEШ_CDDE12", 

"parent": 
"VECfORLA YER КА TEGORIJSKE", 

- "datatype": -1, 
"value": nuU, 
"hidden": false, 
"optional": 

false, 
"description": 

"catego~" 
}, 
•dass11

: 

"processing.core.parameters.Pмamet 

er TableField" 

}, 
"ctass•: 

"processing.modeler.Мodelerдlgorith 

m.ModelerParameter" 

1 
}, 
"helpContent": о. 
"group": "Мodel zdruzivanja 

poligona", 
"name": "flnalni deo", 
"algs": { 

"MODELERX2_1": { 
"values": ( 

"name": 
"MODELERX2_1", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

}, 

"values": { 
"у" : 296.0, 
"х" : 376.0 

}, 
"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"SТRING VALUEAREA": { 
- "values": { 

"name": 
"SТRING VALUEAREA" 

- }. 
"class": 

"processinв.modeler.Мodelerдlgorith 
m.ValueFromlnput" 

), 

"VECfORLAYER_POL": { 
"values": 1 

"alg": 

"MODELERX1_1", 
"output": 

"OLJТPLJТ _ ALGQGISEXТRACТBYAПR 
IBUTE_4" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.Мodelerдlgorith 

m.ValueFromOutput" 
), 

"VECfORLAYER_POLIGONI": { 
"values": { 

"alg": 
"MODELERX1_1", 

i: AREA је назив параметра који се односи на колону са атрибутским подацима у којој су смештени подаци који говоре о 

површини полигона 

L CATEGORICAL се односи на .shp са полигонима, тј. на катеrоријску карту коју је потребно учитати 

м Број 100 је величина бафера у овом примеру 
N Value buffer је назив параметра који се односи на вредност бафера 
0 grid се односи на .shp са мрежом тачака 
Р Број 324 представља класу података која се обрађује у овом примеру 
Q Value category је назив параметра који се односи на назив или шифру класе 
R category је назив параметра који се односи на колону са атрибутским подацима у којој су смеппени подаци који се тичу 
класа података 
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"output": 
"OUTPUT ALGQGISEXТRACfBYATTR 
IВUТЕ_з·-

1. 
•c1ass•: 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

}, 

"VECfORLAYER_BAFERI": { 
•vatues": { 

"alg": 
"MODELERX1_1", 

"output": 
"OUTPUT LAYER ALGQGISREFACfO 
RRELDS_i" -

1. 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput" 

}. 

"VECfORLAYER_BAFERIV": { 
"values": { 

"alg": 
"MODELERX1_1", 

"output": 
"OUTPUT LAYER ALGQGISREFACfO 
RAELDS t" -

1. 
•c1ass•: 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput" 

} 
}. 
"active": true, 
"coпsoleName": 

"modeler:x2", 
"description": "Х2" 

}. 
"d;ass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 
"MODELERX4_1": { 

"Yillues": { 
"nilme": 

"MODELERX4 1", 
-"paГilmsFolded" : true, 

"outputs": Q, 
"pos": { 

"values": { 
"у": 139.0, 
"х": 945.0 

}, 
"class": "point" 

}, 
"outputsFolded": true, 
"dependencies": О. 
"paГilms": { 

"VECfORLAYER_BAFERI": { 
"values": { 

"alg": 
"MODELERX3_1", 

"output": 
"OUTPUT ALGQGISMERGEVECfORL 
AYERS_1.-

1. 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput" 

}, 

"VECfORLA YER _ GRID": { 
"values": { 

"паmе": 

"VECfORLA YER GRID" 
- 1. 

"class": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromlnput" 

}. 

"VECfORLAYER КATEGORUSКE": { 
- "values": { 

"iilg": 
"MODELERX1_1 ", 

"output": 
"ОUП'UТ ALGQGISEXТRACfBYATTR 
IBUTE_З"-

}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput" 

1 
Ј. 
"active": Ь"uе, 
"consoleName": 

"modeler-.x4", 
"description": "Х4" 

1. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

1. 

"QGISAELDCALCULATOR_1": { 
"Yiltues": { 

"паmе": 

"QGISAELDCALCULATOR 1", 
"paramsFoi'ded": true, 
"outputs": {1, 
"pos": ( 

Ј. 

"values": ( 
"у": 406.0, 
"х": 908.0 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": О. 
"params": ( 

"RELD ТУРЕ": 1, 
"NEW AELD": true, 
"INPUT LAYER": { 

"val~es": ( 
"alg": 

"MODELERX6_1", 
"output": 

"ОUП'UТ LAYER ALGQGISREFACfO 
RRELDs_i· -

}. 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput" 

Ј. 

"FIELD_PRECISION": О.О, 
"AELD_LENGТH": 

5.0, 

"рс" 

}. 

"FORMULA": "О", 
"AELD_NAME": 

"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:fleldcalculator", 
"description": "Field 

calculator рс=О" 
1. 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

1. 

"QGISAELDCALCULATOR_2": ( 
"vatues": { 

"паmе": 

"QGISAELDCALCULAТOR_ 2", 
"paramsFolded": true, 
"outputs": {1, 
"pos": ( 

}. 

"values": ( 
"у": 626.0, 
"х": 577.0 

}. 
"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": О. 
"params": ( 

"RELD _ ТYPE": 1, 
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"NEW AELD": true, 
"INPUT_LAYER": { 

"v;ilues": { 
";ilg": 

"MODELERX7_1", 
"output": 

"ОUП'UТ ALGQGISMERGEVECfORL 
AYER5_1"-

}, 
"ctass": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

}. 

"RELD PRECISION": О.О, 

1.0. 

"ра" 

- "RELD_LENGTH": 

Ј. 

"FORМULA": "О", 

"RELD_NAME": 

"active": true, 
"coпsoleName": 

"qgis:fleldcalculator", 
"descriptioп": "Field 

calculator ра=О" 
Ј. 
"dass11

: 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.Algorithm" 

Ј. 

"QGISAELDCALCULAТOR_З": ( 
"values": { 

"na.me": 
"QGISRELDCALCULATOR З", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

}. 

"values": { 

}. 

"у": 609.0, 
"х": 1037.0 

"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": О. 
"parilms": { 

"AELD ТУРЕ": 1, 
"NEW -AELD": true, 
"INPUT_LAYER": { 

"v;ilues": { 
";ilg": 

"QGISAELDCALCULAТOR_18", 
"output": 

"OUП'UТ_LAYER" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput" 
}. 

"RELD PRECISION": О.О, 
- "RELD_LENGTH": 

1.0. 

"pcPOL" 
}. 

"FORМULA": "О", 

"AELD_NAME": 

"active": true, 
"coпsoleName": 

"qgis:fleldcalculator", 
"description": "Field 

calculator pcPOL=O" 
Ј. 
"dass": 

"processiпg.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
Ј. 

"QGISRELDCALCULAТOR 4": ( 
"Yillues": { -

"na.me": 
"QGISRELDCALCULAТOR 4", 

"p;ir;imsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

), 

"villues": ( 
"у": 688.0, 
"х": 581.0 

"outputsFolded": true, 
11dependencies•: U, 
11 params•: { 

"AELD ТУРЕ": 1, 
"NEW AELD": true, 
"INPUT_LAYER': { 

"values": ( 
"alg": 

"QGISRELDCALCULATOR 2", 
"output": 

"OlJТPlJТ_LAYER" 

}. 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput" 
). 

"AELD PRECISION": О.О, 

1.0, 
- "AELD_LENGTH": 

), 

"FORМULA" : "О", 

"AELO NAME": 

"active": true, 
"consoleN;ime": 

"qgis:fieldcalculator", 
"descriptioп" : "Field 

calculator stiltic=O" 
1. 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerALgorith 
m.Algorithm" 

1. 

"QGISRELDCALCULATOR S": ( 
"Yillues": ( -

"паmе": 
"QGISAELDCALCULATOR S", 

"par;imsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

), 

"villues": 1 
"у": 747.0, 
"х": 586.0 

), 
"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": О. 
"p;ir;ims": { 

"RELD ТУРЕ" : 1, 
"NEW AELD": true, 
"INM_LAYER": { 

"values": ( 
"alg": 

"QGISRELDCALCULATOR 4", 
"output": 

"OlJТPlJТ_LAYER" 

}. 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.VillueFromOutput" 
). 

"AELD PRECISION": О .О, 

4.0, 

"рЬ" 

- "AELD LENGTH": 

), 

"FORМULA": "О", 

"AELD NAME": 

"active": true, 
"consoleN;ime": 

"qgis:fieldcalculator", 
"descriptioп" : "Field 

calculator рЬ=О" 
1. 
"dass": 

"processing.modeler.МodelerALgorith 
m.Algorithm" 



}. 

"QGISFIELDCALCULATOR_6": { 
"Yillues": { 

"name•: 
"QGISFIELDCALCULAТOR_6", 

'paramsFolded': true, 
'outputs': Q, 
'pos': { 

}, 

•vatues•: { 
"у": 807.0, 
"х': 597.0 

}, 
"class": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": О. 
"params": { 

"RELD ТУРЕ": 1, 
"NEW AELD": true, 
"INM _ LA YER": { 

"values": { 
·а~в·: 

"QGISFIELDCALCULATOR 5", 
"output": 

"OUTPUT_LAYER" 
}. 
•c1ass•: 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput" 

}, 

'АЕШ PRШSION': О.О, 
- "AELD LENG1Н': 

1.0, 

"pa_stat' 
}. 

"FORМULA': 'О", 
"RELD NAME": 

'active': true, 
'consoleName': 

"qgis:fieldcalculator', 
'description": 'Field 

calculator pa_stat=O' 
}. 
'dus': 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 

"QGISFIELDCALCULAТOR_7": { 
'Yillues': { 

"name·: 
"QGISFIELDCALCULAТOR_7", 

'paramsFolded": true, 
'outputs': Q, 
'pos': { 

}. 

"values": { 
"у": 940.0, 
"х": 650.0 

}. 
"class": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": О. 
"params": { 

"AELD ТУРЕ": 1, 
"NEW AELD": true, 
"INM _ LA YER": { 

"values": { 
"аlв": 

"QGISFIELDCALCULATOR 16", 
"output": 

"OUTPUT LAYER" 
}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput" 

}, 

'AELD PRШSION': О.О, 
- "RELD LENG1Н': 

3.0, 

' p_count ' 
}. 

"FORМULA': ' О", 
"RELD NAME": 

"active": true, 
"consoleN;ime": 

'qgis:fieldcalculiltor·, 
"desuiption': "Field 

calculator р _ count=O' 
}, 
"ctass•: 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm' 

}, 

'QGISAELDCALCULATOR_B': { 
"Yillues": { 

"name": 
"QGISAELDCALCULATOR 8", 

"piiramsFolded": 1rue, 
"outputs": {}, 
"pos": ! 

}. 

"Yillues": { 
"у": 574.0, 
"х": 136.О 

}. 
"dass": "point" 

"outputsfolded": true, 
"dependencies": П. 
"piirams": { 

'AELD ТУРЕ'· 1 
'NEW AELD"; t.:.ie, 
'INPUT LAYER': { 

'val~es": { 

'MODELERXB _ 1', 
"output": 

'ОUТРUТ ALGQGIS.ЮINAТТRIB\ЛВ 
BYLOCATION 2" 

}. 
'class': 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput' 

}. 

'FIEW PRECISION': О.О, 
- 'AELD_LENGTH": 

4.0, 

'p;i' 
}. 

'FORMULA': 'О', 
'AELD_NAME': 

"active": true, 
"consoleN;ime": 

'qgis:fieldcalculiltor', 
"desuiption': "Field 

calculator ра=О' 
}, 
"dilSs": 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 

"QGISAELDCALCULATOR_9": ( 
"Yillues": { 

"name": 
"QGISAELDCALCULATOR 9", 

"piiramsFolded": true, 
"outputs": {}, 
"pos": { 

}, 

"Yillues": { 
"у": 643.0, 
"х" : 141.О 

}. 
"dass": "point" 

"outputsfolded": true, 
"dependencies": О. 
"piirams": ( 

"AELD _ ТYPE": 1, 
"NEW AELD": true, 
"INPUT _ LAYER": { 

'values": { 
"alg': 

'QGISAELDCALCULAТOR 8', 
·~tput' : 

'ОUТРUТ LAYER' 
}. 
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'clilss': 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m. ValueFromOutput' 

}. 

'FIEШ PRECISION": О.О, 
- 'AELD_LENGTH': 

1.0, 

"static• 
}. 

'FORМULA": "О', 

'AELD_NAME': 

"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:fieldcalculator", 
"description': "Field 

calculator static=O" 
}. 
"dilSs": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
}. 

"QGISMERGEVECТORLAYERS_1": { 
"Yillues": { 

"name": 
"QGISMERGEVECТORLAYERS 1", 

:p;ir;ims~olded": true, 
outputs : Q, 

'pos': { 

}. 

1 va[ues1
: { 

}. 

"у": 760.D, 
"х": 1036.D 

'dass": 'point' 

'outputsfolded': true, 
'dependencies": О. 
'p;irams': { 

'LAYER2": { 
'values': ! 

'alg': 
"QGISAELDCALCULATOR 7', 

'output': 
"OUТPUТ_LAYER" 

}. 
'clilss': 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m. ValueFromOutput' 

}. 
'LAYERl": { 

'v;ilues': { 
';ilg': 

"QGISAELDCALCULAТOR_3', 
'output': 

"OUТPUТ_LAYER" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput" 
} 

}. 
"active": t rue, 
"consoleName": 

"qgis:mergevectorlilyers", 
"description": "Merge 

vector layers" 
}. 
"dilSs": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
}. 
"MODELERX3_1": { 

"Yillues": { 
"name": 

"MODELERXЗ _ 1", 
"p;iramsFolded": true, 
"outputs": Q, 
"pos": { 

}. 

'values': ! 
'у': 265.D, 
'х': 670.D 

}. 
' dass": 'point' 

' outputsfolded': true, 
' dependencies": О. 

"p;ir;ims": { 

"NUMBER_VALUEBUFFER": { 
'values": { 

•name11
: 

'NUMBER VALUEDISТANCE" 
- }, 

·c:Lass·: 
'processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromlnput' 

), 

"SТRING_VALUEAREA": { 
'values": { 

"Гlilme": 

"SТRING VALUEAREA" 
- }. 

'class': 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromlnput" 
). 

"TABLEAELD_AREA": ( 
'values": { 

"Гlilme" : 

"TABLEAELD AREA" 
- }. 

1 cLass1
: 

'processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

), 

"VECТORLAYER_CATEGORICAL": { 
'values": { 

"Гlilme": 

'VECТORLA YER КА TEGORIJSKE' 
- }. 

' class': 
'processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromlnput' 

}. 
'VECТORLAYER Р': 

'values": ( 
·а~в·: 

'MODELERX1_1', 
"output': 

'ОUТРUТ ALGQGISEXТRACТBYAПR 
IBUTE_з"-

}, 
'class': 

'processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromOutput' 

), 

'VECТORLA YER _ ВРАРВТ": { 
'values": { 

"alg': 
"MODELERX2_1", 

"output': 
"ОUТРUТ ALGQGISEXТRACТBYAПR 
IBUТE_1.-

}. 
'class': 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput' 

1 
). 
"active": true, 
"consoleName": 

"modeler:x3", 
"description': "ХЗ' 

}, 
"dilSs": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
}, 

"QGISMERGEVECТORLAYERS _ 2": { 
"Yillues": { 

"п~mе1 : 
'QGISMERGEVECТORLAYERS 2' , 

"p;iramsFoldecf': true, 
"outputs": { 

'ОUТРUТ": { 
'values": { 



"description": "points(p+POL)", 
"pos": { 

"values": { 
"у": 

1170.0, 
"х": 

1131.0 
Ј, 
"dass": 

"point" 

1. 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ModelerOutput" 

} 
}, 
"pos": { 

"values": { 

}, 

}, 

У: 1126.0, 
"х": 900.О 

"cl.ass": "point" 

"outputsFotded": true, 
"dependencies": О. 
"params': { 

'LAYER2': { 
'values': { 

'alg': 
'QGISFIELDCALCULAТOR 14', 

'output": 
'OUTPUT LAYER' 

1. 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

}, 
"LAYER1": { 

"values": { 
"alg": 

"QGISМERGEVEOORLAYERS 1", 
"outp°iJt": 

"OUTPUT" 
). 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

} 
}, 
"active": true1 

"consoleName": 
"qgis:mergevectortayers", 

"description": "Merge 
vector 1.ayers" 

Ј, 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}. 

"QGISFIELDCALCULATOR_18": ( 
"values": { 

"name": 
"QGISFIELDCALCULATOR 18", 

"paramsFoided": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

"values": { 
"у": 529.0, 
"х": 1017.О 

}, 
"cl.ass": "point" 

}, 
"outputsFotded": true, 
"dependencies": О. 
"params": { 

"AELD ТУРЕ"· 1 
"NEW-AELD"; ;ue, 
"INM LA YER": { 

"val~es" : ( 
"alg": 

"QGISFIELDCALCULAТOR 15", 
"output": 

"OUTPUT LAYER' 
). 

"cl.ass": 
"processing.modeler.ModeLerAl&orith 
m. ValueFromOutput" 

Ј. 

"FIELD PRECISION": О.О, 
- 'AELD_LENGTH": 

3.0, 
'FORMULA": "О', 
'AELD_NAME': 

"pc_count" 
Ј, 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:fieldcalculator", 
"description": "Field 

calculator pc _ count=O" 
), 
"class": 

"processing.modeLer.ModelerAl&orith 
m.Al&orithm" 

1. 
"QGISREFA00RAELDS_1": 

"values": { 
"name": 

"QGISREFAOORFIELDS 1", 
'paramsFolded": true, 
'outputs': ( 

'ОUТРЈТ LAYER": 

'values": { 

"description": "center1", 

331.0, 

1527.0 

"point" 

"pos': 1 
"values": { 

"у": 

} 
}, 

}. 
"class": 

"cl.ass": 
"processing.modeLer.ModeLerAl&orith 
m.ModelerOutput" 

1 
Ј, 
"pos": { 

Ј, 

"values": { 

Ј, 

"у": 286.0, 
"х": 1327.0 

"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": О. 
"params": { 

"MODELERXS _ 1", 

"INPUT_LAYER": { 
"values": { 

"alg": 

"output": 
"ОUТРЈТ ALGQGISEXТRAOBYAПR 
IBUTE_1.-

}, 
"class": 

"processing.modeLer.ModelerAl&orith 
m. ValueFromOutput" 

Ј. 

"FIELDS_MAPPING": "[{'type': 2, 
'Length': З, 'expression': u'code _ 12', 
'name': u'code_12', 'precision': О}, 
{'type': 2, 'Length': 4, 'expression': 
u'pa', 'name': u'pa', 'precision': О}, 
{'type': 10, 'Length': 4, 'expression': 
u'$rownum', 'name': u'index', 
'precision': О}, {'type': 10, 'Length': 
41, 'expression': u'O', 'name': 
u'NEIGHВORS', 'precision': О}]' 

Ј. 
"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:refactorfletds'. 
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"description': 
"Refactor fietds' 

}. 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
Ј. 

"QGISAELDCALCULATOR_12': { 
"values": { 

"name": 
"QGISAELDCALCULAТOR 12', 

"paramsFolded": true, 
"outputs": Q, 
"pos": { 

Ј. 

"values": { 
"у": 863.0, 
"х": 164.0 

}. 
"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": О. 
"params": { 

"AELD ТУРЕ": 1, 
"NEW AELD": true, 
"INPUT_LAYER": { 

'values': { 
"alg": 

'QGISAELDCALCULAТOR 11', 
'output': 

"ОUТРЈТ LAYER" 
}, 
"cl.ass": 

"processing.modeLer.МodelerAlgorith 
m.ValueFromOutput' 

}. 

"FIELD PRECISION": О.О, 

5.0. 

"рс" 

- 'AELD LENGTH": 

}. 

'FORМULA": "О', 

'AELD_NAME': 

"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:fieldcalculator", 
"description': "Field 

calculator рс=О" 
Ј. 
"class": 

"processinв.modeler.МodelerAlgorith 
m.Algorithm" 

Ј. 

"QGISAELDCALCULAТOR_13' : { 
"values": { 

"name": 
"QGISAELDCALCULATOR 13". 

"paramsFolded": t rue, 
"outputs": Q, 
"pos": { 

}. 

"values": { 
"у": 931.0, 
"х": 165.О 

}. 
"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": О. 
"params": { 

"AELD _ТУРЕ": 1, 
"NEW AELD": true, 
"INPUT _ LAYER": { 

"values": { 
"alg": 

"QGISAELDCALCULAТOR_12", 

"output": 
"ОUТРЈТ LAYER" 

}, 
'cl.ass': 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromOutput' 

}. 

"FIELD _ PRECISION": О.О, 

1.0. 

"pcPOL" 
). 

'AELD_LENGТH": 

'FORМULA": "О', 

'AELD_NAME': 

11active11
: true, 

11consoleName11
: 

"qgis:fieldcalculator", 
"description': "Reld 

calculator pcPOL=O" 
), 
"class": 

"processing.modeLer.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
}, 

"QGISAELDCALCULATOR _ 10": { 
"values": ( 

"name": 
"QGISAELDCALCULATOR 10", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

), 

"values": { 
"у": 710.0, 
"х" : 157.О 

), 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": О. 
"params": { 

"AELD ТУРЕ": 1, 
"NEW AELD": true, 
"INPUT LAYER": ( 

"val~es": { 
"alg": 

"QGISAELDCALCULATOR 9". 
"output": 

"ОUТРUТ LAYER" 
}, 
"class": 

"processing.modeLer.МodeLerAl&orith 
m.ValueFromOutput" 

). 

"AELD PRECISION": О.О, 
- "AELD_LENGTH": 

1.0, 

"pa_stat" 
), 

"FORМULA": "О", 

"AELD_NAME": 

11active11
: true, 

"consoleName": 
"qgis:fieldcalculator", 

"description": "Rel.d 
calculator pa_stat=O" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 
}, 

"QGISAELDCALCULATOR_11": { 
"values": ( 

"name": 
"QGISAELDCALCULATOR 11", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

), 

"values": { 
"у" : 784.0, 
"х": 162.0 

), 
"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": О. 
"params": { 

"AELD ТУРЕ" : 1, 
"NEW AELD": true, 
"INPUT LAYER": ( 

"val~es": { 
"alg": 

"QGISAELDCALCULATOR _ 10". 



"output": 
"OUTPUT_LAYER" 

1. 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

}, 

"AELD PRШSION': О.О, 
- "AELD_LENGПi": 

4.0, 

"рЬ" 

}. 

"FORМULA': "О", 

"RELD_NAME": 

"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:fieldcalculator", 
"description": "Field 

calcul.ator рЬ=О" 
}, 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 

"QGISFIELDCALCULATOR_16": { 
'values': { 

11name•: 
'QGISFIELDCALCULAТOR 16", 

:params~oi'ded': true, 
outputs : Q, 

'pos': { 

}. 

"values": { 
"у": 864.0, 
"х": 615.0 

}. 
"cl.ass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"AELD lYPE": 1, 
"NEW-AELD": true, 
"INM _ LA YER": ( 

"values": { 
"alg": 

"QGISFIELDCALCULATOR 6", 
•;utput": 

"OUTPUT_LAYER" 
1. 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

}, 

"AELD PRШSION": О.О, 
- "RELD_LENGПi": 

6.0, 

"pd" 
}. 

"FORМULA": "О", 

"RELD_NAME": 

"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:fieldcalculator", 
"description": "Field 

calcul.ator pd=O" 
}, 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 

"QGISFIELDCALCULAТOR _ 17": { 
"values": { 

"name": 
"QGISFIELDCALCULAТOR _ 17", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

}. 

"values": { 

}. 

"у": 1000.0, 
"х": 182.0 

"cl.ass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"AELD ТУРЕ": О, 
"NEW AELD": true, 
"INPUT_LAYER': { 

"values•: { 
•аlв:": 

'QGISAELDCALCULATOR_ 13', 
"output': 

'OUТl'UТ _ LA YER" 
}, 
"cLass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

}, 

"FIELD PRECISION": О.О, 
- "RELD_LENGTH": 

3.0, 

"pc_count" 
}, 

"FORMULA": "О", 
"RELD_NAME": 

"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:fieldcalculator", 
'description": 'Field 

calculator рс_ count=O' 
), 
11ctass•: 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.AIJorithm" 

), 

"QGISRELDCALCULAТOR 14": { 
"values": { -

"паmе": 
"QGISRELDCALCULAТOR 14", 

"paramsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

}, 

"values": 1 

}, 

"у": 1077.0, 
"х": 184.О 

"dass": "point" 

"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"AELD_ТYPE": 1, 
"NEW AELD": true, 
"INPUT_LAYER": { 

"values": { 
"alJ": 

"QGISAELDCALCULATOR 17", 
"ootput": 

"OUТl'IJТ_LAYER" 

}, 
"cLass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

}, 

"FIELD PRECISION": О.О, 
- "RELD_LENGTH": 

3.0, 

"p_count" 
}, 

"FORMULA": "О", 
"RELD_NAME": 

"active": true, 
"consoleName": 

"qgis:fieldcalculator", 
"description": "Field 

calculator р _ count=O" 
), 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

). 

"QGISRELDCALCULAТOR 15": { 
"v;i.Lues": { -

11 пil.me": 
"QGISRELDCALCULAТOR_ 15", 
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"paramsFolded": true, 
"outputs": О. 
"pos": { 

}, 

"values": { 
"у": 464.0, 
"х': 978.0 

'outputsFolded": true, 
'dependencies": D. 
"params•: { 

"RELD ТУРЕ": 1, 
"NEW AELD": true, 
"INPUT_LAYER": { 

"values": { 
"alg": 

"QGISF18.DCALCULATOR 1", 
·;utput": 

"OUТl'IJТ_LAYER" 

}. 
"cLass": 

"processing.modeler.МodelerAIJorith 
m. ValueFromOutput" 

}, 

"RELD PRECISION": О.О, 

6.0, 

"pd" 

- "AELD LENGTH": 

}. 

"FORМULA ": 'О", 
"AELD NAME": 

"active": true, 
'consoleName' : 

"qgis:fieldcalculator", 
"description": "Field 

calculator pd=O" 
}. 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.Algorithm" 

Ј. 
"MODELERX6_1": { 

"values": { 
"name": 

"MODELERX6 1" 
-·~ramsFolded": true, 

"outputs": О. 
"pos": { 

"values": { 
"у": 325.0, 
"х": 878.0 

}. 
"dass": "point" 

}. 
"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"VECТORLAYER_IZGRIDASABR": { 
"values": { 

"alg": 
"MODELERX4_1", 

"output": 
"OUТl'IJТ LA YER ALGQGISREFACТO 
RFIELDS_.2· -

}. 
"cLass": 

"processing.modeler.МodelerAIJorith 
m. ValueFromOutput" 

}, 

"VECТORLAYER_POLIGONISATAC": { 
"values": { 

"alJ": 
"MODELERXS_1", 

"output": 
"OUТl'IJТ LAYER ALGQGISREFACТO 
RFIELDS i• -

}. 
"cLass": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromOutput" 

} 
}, 
"active": true, 

"consoleName": 
"modeler:x6", 

"description": "Х6" 
1. 
"ctass•: 

'processing.modeler.МodelerAIJorith 
m.Algorithm" 

1. 
"MODELERX7_1": { 

11vatues11
: ( 

11

паmе
11

: 
'MODELERX7 1", 

-"paramsFolded": true, 
"outputs": Q, 
"pos": { 

"values": { 
"у" : 532.0, 
"х": 487.0 

}, 
"dass": "point" 

}, 
"outputsFolded": true, 
"dependencies": D. 
"params": { 

"SТRING_VALUEAREA": { 
"values": { 

•na.me••: 
'SТRING VALUEAREA" 

- }, 
"class": 

"processing.modeler.МodelerALgorith 

m.ValueFromlnput" 
}, 

"TABLERELD AREA": { 
- "values": { 

"name": 
"TABLERELD AREA" 

- }. 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m.ValueFromlпput" 

}, 

"VECТORLAYER_CATEGORICAL": { 
"values": 1 

"name": 
"VECТORLA YER КА TEGORIJSKE" - }, 

"class": 
"processing.modeler.МodelerALgorith 
m.ValueFromlпput" 

}, 

"VECТORLAYER_POLIMIV": { 
"values": ( 

"alg": 
"MODELERX1_1", 

"output": 
"ОlЈТРlЈТ ALGQGISMERGEVECТORL 
AYERS_1.-

}, 
"class": 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput" 

"MODELERX1_1", 

}, 
"VECТORLAYER_P": 

"values": { 
"alg": 

"output": 
"OlJТPlJТ_ALGQGISEXТRACТBYAПR 

IBUТE Э" 

}, 
"class": 

"processing.modeler.МodelerALgorith 

m.ValueFromOutput" 
}, 

"VECТORLA YER GRID": { 
- "values": { 

"VECТORLA YER GRID" 
- }. 



"class": 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

}. 

"VECIORLA YER BAFVIOTPDISSSNGL 
GRUPA": { -

•vatues": { 
·щ·: 

"MODELERX2_1", 
'output': 

"OUTPUT LAYER ALGQGISREFACТO 
RRELDSj'" -

1. 
'class': 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromOutput' 

} 
}. 
"active": true, 
"consoleName": 

"modeler:x7", 
"description·: "Х7' 

}, 
"dass": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 
'MODELERX11': { 

"values": ( 
11name•: 

'MODELERX1 1', 
-:params~olded': true, 

outputs : О. 
"pos': { 

'values': { 
·у·: 210.0, 
'х": 131.0 

}, 
'class': 'point' 

}, 
"outputsFoLded': true, 
"dependencies": О. 
"params': { 

·sтRING _ sooooo·, 

"values': { 
'name": 

"SlRING VALUECODE12' 
- 1. 

"class': 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromlnput" 

}, 

"NUMBER_DISTANCEBUFFER': { 
"values': { 

"name": 
"NUMBER VALUEDISTANCE" 

- 1. 
'class': 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput" 

}, 

"VECТORLAYER_КATEGORUSКE": { 
'values": { 

"name": 
"VECТORLAYER КATEGORUSКE" - }, 

'class': 
"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromlnput" 

}, 

"TABLEAELD _ AREA": { 
'values": { 

"name": 
"TABLEAELD CODE12" 

- }, 
'class': 

'processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromlnput' 

}, 

'SlRING VALUEAREA': { 
- 'values': { 

'пате": 

"SТRING VALUEAREA" - }, 
'class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput• 

} 
}, 
"active": Ь"uе, 
'consoleName': 

"modeler-.xl", 
'description': 'Х1' 

}, 
"dass': 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 
'MODELERX8_1': { 

"values": { 
"name": 

"MODELERX8_1', 
"paramsFolded": true, 
"outputs": {}, 
"pos': 1 

Ј. 

"values": ( 
"у": 486.0, 
"х": 137.О 

Ј. 

'outputsFolded': true, 
'dependencies': О. 
'params': ( 

"VECТORLAYER POUMIV": { 
- 'values': { 

'alg': 
"MODELERX1_1', 

'output': 
"ОUТРUТ ALGQGISEXТRACТBYAПR 
IBUTE З"-

Ј. 
'class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput' 

Ј. 

"VECТORLA YER _ GRID': ( 
'values': ( 

•narne": 
"VECТORLAYER GRID' 

- }, 
'class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.ValueFromlnput• 

}, 

"VECТORLA YER BAFVIOТPDISSSNGL 
GRUPA": { -

'values': ( 
'alg": 

"MODELERX2_1', 
'output": 

"ОUТРUТ LAYER ALGQGISREFACТO 
RRELDS_4· -

}, 
"class": 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m. ValueFromOutput" 

} 
}, 
"active": true, 
"consoleName": 

"modeler-.x8", 
"description": "ХВ" 

}, 
"dass': 

"processing.modeler.ModelerAlgorith 
m.Algorithm" 

}, 
'MODELERXS 1': ( 

'nlues': ( 
11

пil.me" : 
"MODELERXS 1', 

- 'paramsFolded": true, 
'outputs' : {}, 
'pos': { 
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}, 

'values': { 

}. 

'у': 201.0, 
'х": 1180.О 

"dass": •po1nt• 

"outputsFolded': true, 
"dependencies': О. 
"params•: { 

'VECТORLAYER_PSATAC': ( 
"values•: { 

'alg': 
"MODELERX4_1', 

'output': 
"ОUТРUТ LAYER ALGQGISREFACТO 
RFIELDS_i' -

}, 
"class': 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m. ValueFromOutput" 
}. 
"VECТORLAYER_B": 

"values': ( 
'alg': 

"MODELERX3_1', 
'output': 

•ouпvr ALGQGISMERGEVECТORL 
AYERS 1'-

}, 
"class': 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.ValueFromOutput" 
}. 

"VECТORLAYER CENТRIBA': { 
- 'values': { 

'alg': 
"MODELERX4_1', 

'output': 
"ОUТРUТ LAYER ALGQGISREFACТO 
RFIELDs_j• -

}, 
'class': 

"processing.modeler.МodelerAlgorith 
m. ValueFromOutput' 

"modeler:x5", 

}, 

1 
}. 
"active": true, 
"consoleName": 

"description': "XS' 

"dass': 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Algorithm" 

1 
}, 

1 

'class": 
"processing.modeler.МodelerAlgorith 

m.Mod 
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Out 

Ь(ра+рЬ) 

Модел здруживања полигона - 3. део 
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~ 
(.Л 

'° 

з: 
о 
]::1 
(Ј) 

:::::. 
w 

]::1 
"'О 
'< 
ЭЕ :s: 
D:I 
$1.1 

а: 
$1.1 

:::] 

о 
:::::. 
:s: -, 
о 
::I: 
$1.1 

1 

~ 
]::1 
(Ј) 

о 

~ Ь(ра+рЬ) 

~ р 

~ grid 

In (±] 

Real centroid 

Out 

In (±] 

Out 

Out !±Ј 

In (±] 

[ Л Ref actor fields ~ [ 
Out !±Ј 

с(Ь=(р=2+)) 

(±] 

[ Л Count points in polygon ~ [ 
Out !±Ј~ 

l._. In (±] 

[ Л Ref actor fields ~ [ 
Out !±Ј 

p(stat=l/0) 
In [±] 

[ Л Join attriЬutes Ьу location ~ [ 
Out [±]~ 

l._. In (±] 

[ Л Ref actor fields ~ [ 
Out 

g(p count=2+) 



~ p(stat=l/0) 

ffi 

Л. Join attributes Ьу location ~ 
Out ffi~ 

4Jn 

3: 
Out 

о 
]:1 
C'D 
:::. 
w 

]:1 
""О 
'< ;;.; 

1 ~ Ь(ра+рЬ) :s: 
111 
111 

ffi 
а= 

~ 111 
О' 
о ::::1 

о 
:::. 
:s: -, 
о 
:::I: 
111 

1 

ffi 
Out 

1 Л. Extract Ьу attriЬute cent( ... ~ 1 
cent(p(stat=O)) 

У'1 
]:1 
C'D 
о 

ffi 

1 Л Count points in polygon р ... ~1 
Л Join attributes Ьу location ~ 

Out 

ffi 

Out ffi In ffi 

Out ffi 

Out 

b(pa+pb)plus p(stat_pa_stat_p_count) 



Join attributes Ьу location ~ 1 

Out [±] } 

~ In (±] 

Out ffi 

g(p(stat=l/0} 

Модел здруживања полигона - 6. део 

c{}:i b(pd) 

Join attriЬutes Ьу location 

Ref actor fields :JI 
In 

Out Join attributes Ьу location 

Out ffi 

Out ffi 

c{}:i grid 

Модел здруживања полигона - 8. део 
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c.{}:i BUFF+b(pc) 

c.{}:i p+POL ~1 
In 

. х 
Join attributes Ьу locat1on ... tf2 

Out !±] ... ~-

g(POL)+ 

Field calculator count ~1 
Extract Ьу location g(POL) 

Out !±Ј 

Out !±]Jt-
n !±] POL 

Ref actor fields ~1 
g(POL) 

!±] c.{}:i grid 

In !±) 

c.{}:i AREA 

~1 ~1 Extract Ьу location g(pc) ~ . Merge vector layers 

Out 

c.{}:i Value area In !±) 

Out g(pc) 

c.{}:i CATEGORICAL Out !±Ј 

рс 

. х 
Join attriЬutes Ьу locat1on". tf2 

Out !±Ј 

Модел здруживања полигона - 7. део 
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Out 

~1 

~1 

~1 

~1 field calculator рЬ=О 6L . 

~1 Field calculator рс=О GL . 

~1 
~1 ~1 

Field calculator p_count=O 
field calculator pc_count=O ~ 1 

- 1±1.._ Out 1±1 

In 

4.deo 

Out ~ 

~ !±) 
Field calculator рс=О 

~1 

~1 

~1 

~1 field calculator pcPOL=O GL . 

мегgе vector layers 

~1 

~1 

[~~~~~~~~~!±)~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::_=-~~__::....~~~~~~~~ ~ 1 мегgе vector layers 
Field calculator p_count=O 6L . ~1 
Out 1±1 

Out 1±1 --.__ 

points(p+POL) 

~1 

Ref actor fields ~1 
Out 

centerl 
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Прилог Б 

################################################################################ 
# 
#This program is free software; you can redistribute it and/or 
#modify it under the terms of tће GNU General PuЫic License 
#as puЫished Ьу the Free Software Foundation; either version 2 
#of the License, or (at your option} апу Later version. 
# 
#Тhis program is distributed in the hope that it wШ Ье useful, 
#Ьut WffiIOUT АШ WARRANТY; without even the implied warraпty of 
#МERCНANTABILIТY or FTTNESS FOR А PAR11CULAR PURPOSE. See the 
#GNU General PuЫic License for more dmils. 
# 
tl'fou should have received а сору of tће GNU General PuЫic License 
#along with this program; if not, write to the Free Software 
#Foundation, lnc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Вoston, МА 02110-1301, USA. 
# 
# Copyright 2014 Ujaval Gandhi 
# Edited 2016 Ьу Milan Djordjevic 
# 
################################################################################ 

from qgis.utils import iface 
from PyQt4.QtCore import QVariant 

_NAME_FIELD = 'index' 
_NEW_NEIGHBORS_FIELD = 'NEJGHВORS' 

layer = iface.activelayeri} 

layer.startEditingQ 
layer.dataProvider().addAttributes( 

[QgsFieldl NEW _ NEJGHВORS _ FIELD. QVariant.String)]) 
layer.updateFields() 

feature _ dict = {f.id[): f for f in layer.getFeaturesOI 

index = QgsSpatiaUndex{) 
for f in feature_ dict.values(}: 

index.insertFeature(f) 

for f in feature_ dict.values(}: 
print Working оп %s' % flNAME_FIELD] 
geom = f.geometryO 

intersecting_ ids = index. intersects(geom.boundingВox()) 

neighЬors = О 
neighЬors _ sum = О 
for intersecting_id in intersecting_ids: 

intersecting_f = feature _ dict[intersecting_id] 

if [f != intersecting_f and 
not intersecting_f.geometryO.disjoint(geom}}: 
neighbors.append[intersecting_ fl NAME _ FIELD]) 

f[_ NEW_ NEIGHBORS_FIELD) = ','.join(neighbors) 

layer.updateFeature(f) 

layer.commitChangesO 
print 'Processing cornplete.' 
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Приnог В 

Десно: оригинална Corine карта у размеру 1:100 ООО 

Лево горе: оригинална Corine карта, само умањена и 
приказана у размеру 1:250 ООО 

Лево доле: Corine карта у размеру 1:250 ООО, која је 
претрпела измештање и стапање полигона 

5 km 
- 165 -

1 km 
~ 



9. Литература 

AdV. (2015а) Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessung

swesens (GeolnfoDok). ATIOS-Objektartenkatalog Basis-DLМ. Version 7.0.2, Stand: 10. 05. 

2015. Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Lander der BundesrepuЬlik 

Deutschland. 

AdV. (2015Ь) Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessung

swesens (GeolnfoDok).AТКIS-Objektartenkatalog DLМ50. Version 7.0.2, Stand: 10. 05. 2015. 

Arbeitsgemeinschaft der Vennessungsverwaltungen der Lander der BundesrepuЫik 

Deutschland. 

AdV. (2015с) Dokumentation zur Modellierungder Geoinformationen des amtlichen Vermessung

swesens (GeolnfoDok). AТКIS-Objektartenkatalog DLМ250. Version 7.0.2, Stand: 10. 05. 

2015. Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Lander der BundesrepuЬlik 

Deutschland. 

AdV. (2015d) Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessung

swesens (GeolnfoDok). ATIOS-Objektartenkatalog DLМIOOO. Version 7.0.2, Stand: 10. 05. 

2015. Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Lander der BundesrepuЬlik 

Deutschland. 

Bader, М., WeЉel, R. (1997). Detecting and Resolving Size and Proximity Conflicts in the Generali

zation of Polygonal Maps. Proceedings of the lBth International Cartographic Conference, Stock

holm. 

Bloch, М., Harrower, М. (2006). MapShaper.org: А Мар Generalization Web Service. Proceedings 

of AUГOCARTO. Vancouver, WA: 26-28 July. 

Bossard, М., Feranec, Ј., Otahel, Ј. (2000). CORlNE Land Соvет Technical Guide -Addendum 2000. 

Technical report No 40. Copenhagen (ЕЕА). 

Bregt, А., Bulens, Ј. (1996). Application-oriented generalization of area objects. in Molenaar, М. 

(Eds.), Methods fот the Generalization of Geo-Databases, Delft: Netherlands Geodetic Commis

sion, New Series, Nr. 23, 57-64. 

Caldairou, V., Blasco, F., Gay, М. (1999). Generalization processes in numerical cartography: anal

ysis oflandscape patterns using tools of characterization. 08 Index, Session 11-В of: Proceed

ings of the 19th ICC. ICA, Ottawa. 

- 166 -



Canters, F. (2002). Small-scale тар pтojection design. London: Taylor & Francis. 

Chrisman, N. R. (1989). Error in categorical maps: testing versus simulation. AutoCaтto 9, Baltimore, 

Maryland, 521-529. 

Cosgrove, D. (2011). Maps, mapping, modernity: art and cartography in the twentieth century. In 

Dodge, М., Кitchin, R., Perkins, С. (Eds.), Тhе Мар Readeт: Тћеотiеs of Mapping Pтactice and 

Caтtographic Representation, John Wiley & Sons, Ltd. 

Dent, В. (1999). Cartography: Тhematic Мар Design. 5th ed. Toronto: WCB/McGraw Hill. 

DiBiase, D. (1990). Visualization in the earth sciences. Eaтth andMineralSdencesBulletin, 59(2),13-

-18. 

Dikau, R. (1990). Geomorphic landform modeling based on hierarchy theory. Pтoceedings, Fouтth 

Inteтnational Symposium оп Spatial Data Handling, Zurich. 

Downs, Т. С., Mackaness W. А. (2002). An integrated approach to the generalization of geological 

maps. Тће Cartogтaphic]ouтnal, Vol. 39, No. 2, рр.137-152. 

Duchene, С., Baella, В., Brewer, С. А., Burghardt, D., Buttenfield, В. Р., Gaffuri, Ј., Kauferle, D., 

Lecordix, F., Maugeais, Е., Nijhuis, R., Pla, М., Post, М., Regnauld, N., Stanislawski, L.V., 

Stoter, Ј., T6th, К., Urbanke, S., van Altena, V., Wiedemann, А. (2014). Generalisation in 

Practice Within National Mapping Agencies. Chapter 11. (рр. 329- 391) in Burghardt, D., 

Duchene, С., Mackaness, W. (Eds.), Abstтacting Geogтaphic Information in а Data Rich World: 

Methodologies andApplications of Мар Generalisation, Springer International PuЬlishing, Zur

ich. 

Federal Geographic Data Committee. (2006). FGDC Digital Cartographic Standaтd fот Geologic Мар 

Symbolization [prepared for the Fedeтal Geogтaphic Data Committee Ьу the U.S. Geological Survey]. 

Federal Geographic Data Committee Document Number FGDC-STD-013-2006. Reston, Va. 

Foerster, Т., Stoter Ј., Kobben В. (2007). Towards а Formal Classification of Generalization Opera

tors. In Pтoceedings of the 23th Inteтnational Cartogтaphic Сопfетепсе. Moscow, Russia: 3-10 Au

gust. 

Forbes, Т. R., Rossiter, D., van Wambeke, А. (1987). Guidelines fот evaluating the adequacy of soil re

source inventoтies. printing ed. SMSS Technical Monograph #4. 1982, Ithaca, NY: Cornell 

University Department of Agronomy. 51. 

- 167 -



Fuller, R. М., Groom, G. В., Jones, А. R. (1994). The Land Cover Мар of Great Britain: an automated 

classification ofLandsat Тhematic Mapper data. Photogrammetric engineering and remote sens

ing 60 (5), USA. 

Galanda, М. (20 ОЗ а). Modelling constraints for polygon generalisation. In Proceedings of the 7th ICA 

workshop оп progress in automated тар generalization, Paris, France, 2003. 

Galanda, М. (2003Ь). Automated Polygon Generalization in aMultiAgent System. Ph.D. thesis, Depart

ment of Geography, University ofZurich. 

Galanda, М., Weibel, R. (2002). An agent-based framework for polygonal subdivisioп geпeralisa

tioп. In Richardson, D., van Oosterom, Р. (Eds.), Advances in spatial data handling. Spriпger, 

Ottawa. 

Gandhi, U. (2014). Neighbors.py script. http://www.qgistutorials.com/en/docs/find_neigh

bor_polygons.html 

Goodchild, М. F., (1989). Modeliпg error iп objects апd fields. Iп Goodchild М. F., Gopal S., eds. 

Accuracy of Spatial Databases. Taylor and Fraпcis, 107-114. 

Goodchild, М. F., Guoqing, S., Shireп, У. (1992). Developmeпt and test of ап error model for cate

gorical data. Intemational ]ournal of Geographical Information Systems, 6 (2): 87-104. 

Goodchild, М. F. (1999). Cartographic futures оп а digital Earth. Proceedings of the 19th International 

CartographicAssodation, 14-21August1999, Ottawa, Сапаdа. 

Griinreich, D. (1985). Computer-assisted generalisatioп. Papers CERCO Cartography Course. Frank

furt am Main, Institut fiir Angewandte Geodasie. 

Haunert, Ј. -Н. (2007). Optimization methods for area aggregation in land cover maps. In Proceed

ings of the 23тd Intemational Cartogтaphic Conference (ICC'07). 

Haunert, Ј. -Н., Wolff, А. (2006). Generalization of land cover maps Ьу m.ixed integer program

miпg. In GIS '06: Proceedings of the 14th annual АСМ inteтnational symposium оп Advances in 

geogтaphic information systems, pages 75-82, Arlington, Virginia, USA. 

Haunert, Ј. -Н., Wolff, А. (2010). Area Aggregation in Мар Generalisation Ьу Mixed-integer Pro

gramming. Intemational ]oumal of Geographical Information Sdence, 24(12): 1871-1897. 

ICA. (2011). Strategic plan for the Intemational Cartographic Assodation 2011-2019. 

http:/ /icaci.org/files/ documents/reference_docs/ICA_Strategic_Plan_2011-2019. pdf 

- 168 -



ЈасоЬ, К. Elin. (2004). Classification and categorization: А difference that makes а difference. Li

brary Тrends 52, по. 3, Winter, рр. 515-540. 

Јоао, Е. М. (1998). Causes and Consequences ofMap Generalization. Taylor and Francis Ltd" London. 

Кilpelainen, Т. (1992). Multiple representations and knowledge-based generalization of topograph

ical data. Proceedings ISPRS, Washington. 

King, D., Daroussin, Ј., Le Bas, С" Bштill, А., Tavernier, R., van Ranst, Е. (1995). Тhе EU soil geo

graphic database. In: Agrometeorological models: theory and applications in the mars project (р. 

107-121). Presented at Workshop for central and eastern Europe ofthe institute for remote 

sensing applications, Ispra, ПА (1994-11-21-1994-11-25). BEL: СЕЕ, Joint Research Centre. 

Lee, D. (1996). Automation of тар generalization: Тhе cutting-edge technology. Esri White Paper Series. 

Redlands, СА: Esri. 

Liu, У., Molenaar, М., Ai, Т., Liu, У. (2003) Categorical Database generalization aided Ьу Data 

Model. Proceedings of the 21st Intemational Cartographic Conference 201, 10-16 

Molenaar, М. (1996). The role oftopologic and hierarchical spatial object models in database gen

eralization. In Molenaar, М. (ed.) Methods for the generalization of geo-database, Delft: Neth

erlands Geodetic Commission, New Series, nr 43, рр 13-36. 

MacEachren, М. (2011). The Roles ofMaps, from Some Truth with Maps: А Primer on Symboliza

tion and Design. Chapter 3.6, In Dodge М., Кitchin, R., Perkins, С. (Eds.), ТhеМар Reader: 

Тheories ofMapping Practice and Cartographic Representation, John Wiley & Sons, Ltd. 

Mackaness, W. А. (2007). Understanding Geographic Space. In Ruas, А., Mackaness, W. А" Sar

jakoski, L. Т. (Eds.), Generalisation of Geographic Information: Cartographic Modelling and Ap

plications, Series of International Cartographic Association, Elsevier. 

Mackaness, W. А" Chaudhry, О. (2008). Cartographic Generalisation. In Kitchin, R" Тhrift, N. 

(Eds.), IntemationalEncyclopedia ofHuman Geography. Oxford: Elsevier. 

Maling, D. Н. (1993). Coordinate Systems and Мар Projections. 2nd ed" rev. Woburn, МА: Butter

worth-Heinemann. 

Mark, D. М., Csillag, F. (1989). Тhе nature ofboundaries on 'area-class' maps. Cartographica, 26, 65-

78. 

Mcgarigal, К. (2015). FRAGSTATS Help: spatial pattem analysis program fот categoтical and continuous 

maps. www.umass.edu/landeco/research/fragstats/ documents/fragstats.help.4.2. pdf 

- 169 -



McМaster, R. В., Shea, К. S. (1992). Generalization inDigital Cartography. Washington, DC: Associa

tion of American Geographers Press. 

Milisavljevic, S. (1974). Kartografsko generalisanje. и Peterca, М., Radosevic, N" Мilisavljevic, S., 

Racetin, F. (Eds.), Кartografija, Vojnogeografski institut, Beograd. 

Minn, М. (2015). ММQGIS (version 2015.11.03). http://michaelminn.com/linux/mmqgis/ 

Molenaar, М. (1998). Composite objects and multiscale approaches. In Molennaar, М. (Eds.), Ап 

introductioп to the theory of spatial object modelling for GIS, Taylor and Francis, London, 161-

191. 

Morrison, Ј. L. (1997). Topographic Mapping for the Twenty First Century. In Rhind, D. (Eds.), 

Framework of the World, Cambridge: Geoinformation lnternational. 14-27. 

Morrison, Ј. (2011). The Science of Cartography and its Essential Processes. Chapter 1.4. In Dodge 

М., Кitchin, R., Perkins, С. (Eds.), Тhе Мар Reader: Тheories of Mappiпg Practice and Carto

graphic Representation, John Wiley & Sons, Ltd. 

Nickerson, В. G., Freeman, Н. (1986). Development of а Rule-Based System for Automatic Мар Gen

eralization. Pages 537-556 of: Proceedings 2nd International Symposium оп Spatial Data Haп

dling. 

Neun, М., Steiniger, S. (2005). Modelling Cartographic Relations for Categorical Maps. In: Proceed

ings of 22nd International Cartographic Conference. La Corufia, Spain. 

van Oosterom (1993). The GAP-tree, ап approach to "On-the-Fly" map generalization of ап area 

partitioning. In Miiller, Ј. С., Lagrange Ј. Р., WeiЬel R (Eds.), GIS and geпeralization, method

ology and practice. Taylor & Francis, London. 

Ormeling, F. (1996). Aggregation objectives and related decision functions. In Molenaar, М. (Eds.), 

Methods for tће Geпeralization of Geo-databases, Delft: Netherlands Geodetic Commission, 

PuЬlications on Geodesy, New Series 43. 

Painho, М. (1995). Тhе effects of generalization on attribute accuracy in natural resource maps. In 

Miiller, Ј. С., Lagrange,J. Р., WeiЬel, R. (Eds.), GIS and Geпeralization, Methodology andPrac

tice, London: Taylor & Francis, 194-206. 

Regnauld, N., McMaster, R. (2007). А Synoptic View of Generalisation Operators. In Ruas, А., 

Mackaness, W. А., Sarjakoski, L.T. (Eds.), Generalisatioп of Geographic Information: Carto

graphic Modelling апd Applications, Series of International Cartographic Association, Else

vier. 

- 170 -



Rosch, Е. (1978). Principles of categorization. In Rosch, Е., Lloyd, В. В. (Eds.), Cognition and catego

rization. Hillsdale, NJ: ErlЬaum. Reprinted in Margolis, Е., Laurence, S. (Eds.), (1999). Con

cepts: Соте readings. Cambridge, МА: МIТ Press. 

Rossiter, D. G. (2000). Methodology for Soil Resource Inventories. 2nd Revised Version, International 

Institute for Aerospace Survey & Earth Sciences (IТС). 

Roth R. Е., Brewer, С. А., Stryker, М. Z. (2011). А typology of operators for maintaining legiЬle map 

designs at multiple scales. Cartographic Perspectives. 60: 29-64. 

Ruas, А., Lagrange, Ј. -Р. (1995). Data and knowledge modelling for generalization. In Miiller, Ј. -С., 

Lagrange, Ј. -Р., WeiЬel, R. (Eds.), GIS and Generalization. Methodology andPractice, London: 

Taylor & Francis. 73-90. 

Sarjakoski, Т. (2007). Conceptual Models of Generalisation and Multiple Representation. In Ruas, 

А., Mackaness, W. А., Sarjakoski, L. Т. (Eds.), Generalisation of Geographic Information: Carto

graphic Modelling and Applications, Series of International Cartographic Association, Else

vier. 

Saura, S. (2002). Effects of minimum mapping unit оп land cover data spatial configuration and 

composition. Intemational ]ournal ofRemote Sensing; vol. 23 (22): 4853-4880. 

Siki, Z. (2013). RealCentroid https://github.com/zsiki/realcentroid 

van Smaalen, Ј. (2003). AutomatedAggregation of Geographic Objects: ANew Approach to the Conceptual 

Generalisation of Geographic Databases. Doctoral Dissertation, Wageningen University, The 

N etherlands. 

Steiniger, S. (2014). Case Study 11: Relations for the Extraction of Groups of Objects. In Burghardt, 

D., Duchene, С., Mackaness, W. А. (Eds.), Abstracting Geographic Information in а Data Rich 

World-Methodologies andApplications ofMap Generalisation. Lecture Notes in Geoinformation 

and Cartography. Springer. 

Stevens, А., Coupe, Р. (1978). Distortions in judged spatial relations. Cognitive Psychology, 10, рр. 422 

-437 

Stoter, Ј., Baella, В., Blok, С., Burghardt, D., Duch~ne, С., Pla, М., Regnauld, N., Touya, G. (2010). 

State-of-the-art of automated generalisation in commerdal software. No. 58. European spatial 

data research report - EuroSDR AvailaЫe via http://www.eurosdr.net/projects/ generali

sation/ eurosdr_gen_final_report_mar2010. pdf 

- 171 -



Swiss Society of Cartography. (2005). Topogтaphic Maps - Мар Graphic and Geneтalization. Carto

grapblc Publication Series, (17), Swiss Society ofCartography. 

Slocum, Т. А., McМaster, R. В., Kessler, F. С., Howard, Н. Н. (2005). Тhematic Cartography and Geo

gтaphic Vtsualization. Second Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education. 

Vink, А. Р. А. (1975). Land use in advandng agтiculture. New York: Springer-Verlag. 

WeiЬel, R. (1997). Generalization of Spatial Data: Principles and Selected Algorithms. In van 

Kreveld, М., Nievergelt, Ј., Roos, Th., Widmayer, Р. (Eds.), Algorithmic Foundations of GIS. 

Lecture Notes in Computer Science, Berlin: Springer-Verlag, Vol.1340: 99-152. 

Wood, М. (2003). Some Personal Reflections on Change". Тhе Past and Future of Cartography. Тhе 

Cartographic ]оита~ Vol. 40 No. 2, Тhе British Cartograpblc Society. 

- 172 -



Биографија 

Милан Ђорђевић је рођен 23.01.1982. године. Његово интересовање за географију и 

први успех на такмичењу датира из времена када је похађао Основну школу "Бранко Миљко

вић" у Нишу. Касније, као ђак трећег разреда Гимназије "Стеван Сремац" у Нишу, на Репу

бличком такмичењу из географије, 2000. године у Новом Саду, у конкуренцији ђака трећег 

и четвртог разреда средњих школа осваја прво место. То му је омогућило да се на студије ге

ографије упише без полагања пријемног испита. 

Смер професор географије на Одсеку за географију, Природно-математичког факул

тета Универзитета у Нишу, уписује 2001. године, а дипломира октобра 2006. године са про

сечном оценом 9,29 и стиче звање дипломирани професор географије - мастер. 

Школске 2004/2005. био је једини студент географије у Србији, коме је одобрена сти

пендија Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, за коју су га ква

лификовали резултати које је постигао током дотадашњег школовања и успех на психоло

шком тестирању. Као апсолвент био је један од 95 најбољих студената основних, дипломских 

и постдипломских студија чију је стручну праксу у Европској унији стипендирао Фонд за 

младе таленте Републике Србије. 

На пракси на Департману за геоинформационо процесирање на Интернационалном 

институту за геоинформационе науке и осматрање Земље, Енсхеде, у Холандији (www.itc.nl), 

стекао је двомесечно радно искуство, упознао и радио са еминентним научницима из карто

графије и географске информационе науке. Радио је на EuroSDR пројекту: Research оп the state-

- 173 -



of-the-art of generalization (Истраживање стања развоја генерализације) где је тестирао ограни

-чења за картографску генерализацију и процењивао колико је ArcGIS 9.2 успешан у аутомат

ској генерализацији топографских карата. 

Након дипломирања уписао је на Географском факултету Универзитета у Београду 

дипломске академске - мастер студије, студијски програм географија, модул географска кар

тографија 14.12.2006. године, као студент који се финансира из буџета и био једини у Србији 

те године ко је одлучио да се усавршава за ту област. Завршни мастер рад одбранио је 2012. 

год, а студије завршио са просечном оценом 10 и стекао друrу мастер диплому. 

На Одсеку за географију Природно-математичког факултета изабран је 06.02.2008. 

године у звање сарадника у настави за ужу научну област Картографија. У звање асистента за 

ужу научну област картографија, изабран је 2011. године и ради на предметима: Картогра

фија, Тематско картирање и Географски информациони системи. 

Јуна 2009. добија стипендију Erasmus Mundus External Cooperation Window - пројекат 

Basileus за стручно усавршавање у ГИС центру Универзитета Лунд у Шведској 

(www.giscentrum.lu.se). Тамо ради на пројекту аналитичке процене читљивости карата и ути

цаја картографске генерализације на -читљивост карата. 

Докторске академске студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду, 

студијски програм Доктор наука - геонауке (географија) уписује 2010. године. 

Од 2011. до 2016. године учествовао је на пројекту Министарства науке, IIl43009 - Нове 

технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци 

и радијационог оптерећења, што је за резултат имало до сада 10 објављених радова у часопи

сима са импакт фактором. 

Милан Ђорђевић 

Нови Сад, 04.04.2016 
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У Библиотеци Департмана за географију, туризам и хотелијерство 
Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду, 

Трг Доситеја Обрадовића З, 21000 Нови Сад 

нема 

Аутоматизована картографска генерализација је од великог значаја 

у картографији, а правих решења још увек нема. Картографска ге

нерализација полигона и категоријских карата представља веома 

комплексан проблем, а предложена решења налазе се углавном на 

концептуалном нивоу. Метода представљена у овој докторској ди

сертацији представља општи приступ аутоматизованој картограф

ској генерализацији категоријских карата применом ГИС софтвера. 

Као резултат смањења размера, неки од полигона postaju исувише 
мали да би били приказани у циљаном размеру тако да се морају 

уклонити, а њихово место ће заузети нека друга појава. Највећи 

изазов представља смањење семантичких грешака и минимизирање 

промене удела класа полигона тако да карта више одговара реал

ности на терену. То је остварено груписањем полигона исте класе, 
тако што се врши њихово измештање и стапање. На овај начин, 

одређени број малих полигона који би били елиминисани постају 
полигони са довољном површином. Други начин смањења грешака 

је стапање полигона, који имају недовољну површину, са већим по

лигонима који су им тематски слични. Такође је представљена и 

метода за откривање и елиминисање уских делова полигона. Све 

ове методе моrу бити искоришћене за израду било које категориј
ске карте (нпр. климатске, педолошке, карте употребе земљишта, 
земљишног покривача, геолошке карте итд.) на основу дигиталног 
модела предела. Посебан софтвер је развијен за измештање градив

них ћелија полигона ипи прецизније њихових центара. Додатни 

програм је направљен за решавање проблема уских коридора код 

полигона. Модел здруживања је направљен у QGIS-y, а модел ста
пања у PostGIS-y, слободном софтверу, отвореног кода. Резултати 
показују да је изабрани приступ успешан. 

12.09.2013. 
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попе 

Automated cartographic geпeralizatioп is of great importaпce iп 
cartography апd real solutioпs are still lackiпg. Cartographic geп
eralizatioп of polygoпs апd categorical maps is а high complexity 
proЫem апd solutioпs for it аге maiпly proposed оп а coпceptual 
level. The method iпtroduced iп this PhD thesis preseпts а geпeral 
approach to automated cartographic geпeralizatioп of categorical 
maps usiпg GIS software. As а coпsequeпce of scale reductioп 
some of the polygoпs аге becomiпg too small for the target scale 
апd must Ье removed, so the other feature takes its place оп the 
map. The Ьiggest challeпge was to Lesseп semaпtic errors апd miп
imize the chaпge of share of feature classes so the map better 
correspoпds to the reality оп the grouпd. This is achieved Ьу group
iпg polygoпs of the same class Ьу displaciпg апd mergiпg them. lп 
this way the пumber of smaLL polygoпs which should Ье elimiпated 
become опеs with sufficieпt агеа. The other way of lesseпiпg er
rors are mergiпg polygoпs with iпsufficieпt area with а larger ad
jaceпt objects that is thematically similar. The method for detect
iпg апd elimiпatiпg пarrow sectioпs of polygoпs are also proposed. 
All those methods could Ье used for deriviпg апу categorical map 
(e.g. climate, soil, laпd use, laпd cover, geological map etc.) from 
digital laпdscape model. Specific software is developed for displac
iпg polygoпs structural cells or more precisely their ceпters. The 
other software is made for dealiпg with polygoп пarrow sectioпs. 
The aggregatioп model is desigпed iп QGIS апd the mergiпg model 
is desigпed iп PostGIS, both free апd ореп source software. The 
results show that the choseп approach is successful. 

12th September 2013 
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